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একজন অিব�াসীর  িব�াস 

আিম রুেম ঢুেকই েদিখ সািজদ কি�উটােরর সামেন উবুঁ হেয় বেস আেছ।খটাখট িক েযন টাইপ করেছ হয়েতা।
আিম জগ েথেক পািন ঢালেত লাগলাম। �চন্ড রকম ত�ৃাতর্।ত�ৃায় বকু েফেট যাবার েজাগাড়। সািজদ
কি�উটার েথেক দিৃ� সিরেয় আমার িদেক তািকেয় বলেলা,- ‘িক ের, িকছু হেলা?’ 

আিম হতাশ গলায় বললাম,- ‘নাহ।’
– ‘তার মােন েতােক একবছর �প িদেতই হেব?’- সািজদ িজেজ্ঞস করেলা।
আিম বললাম,- ‘িক আর করা। আ�াহ যা কেরন ভােলার জ�ই কেরন।’

সািজদ বলেলা,- ‘েতােদর এই এক েদাষ,বঝুিল? েদখিছস পওুর এয্ােটেন্ডে�র জ� এক বছর �প খাওয়াে�, 
তার মেধয্ও বলিছস, আ�াহ যা কেরন ভােলার জ�ই কেরন। ভাই, এইখােন েকান ভােলাটা তুই
পাইিল,বলেতা?’ 

সািজদ স�েকর্ িকছু বেল েনওয়া দরকার।আিম আর সািজদ রুমেমট। েস ঢাকা িব�িবদয্ালেয় মাইে�া
বােয়ালিজেত পেড়।�থম জীবেন খবু ধািমর্ক িছেলা।নামাজ-কালাম করেতা।িব�িবদয্ালেয় এেস িকভােব িকভােব
েযন এগেনাি�ক হেয় পেড়। আে� আে� ��ার উপর েথেক িব�াস হািরেয় এখন পেুরাপিুর নাি�ক হেয়
েগেছ।ধমর্েক এখন েস আবজর্না জ্ঞান কের।তার মেত পিৃথবীেত ধমর্ এেনেছ মানুষ।আর ‘ই�র’ ধারনাটাই
এইরকম �াথর্াে�ষী েকান মহেলর মি���সূত।

সািজেদর সােথ এই মহূুেতর্ তেকর্ জড়াবার েকান ইে� আমার েনই। িক�ু তােক একদম ইগেনার কেরও যাওয়া
যায়না।
আিম বললাম,- ‘আমার সােথ েতা এর েথেকও খারাপ িকছু হেত পারেতা,িঠক না?’ 
– ‘আের, খারাপ হবার আর িকছু বািক আেছ িক?’
— ‘হয়েতা।’
– ‘েযমন?’
– ‘এরকমও েতা হেত পারেতা,ধর, আিম সারাবছর একদমই পড়াশুনা করলাম না।পরী�ায় েফইল
মারলাম।এখন েফইল করেল আমার এক বছর �প েযেতা।হয়েতা েফইেলর অপমানটা আিম িনেত পারতাম
না।আ�হতয্া কের বসতাম।’

সািজদ হা হা হা হা কের হাসা শুরু করেলা। বলেলা,- ‘িক িবদঘেুট িব�াস িনেয় চিলস ের ভাই।’
এই বেল েস আবার হাসা শুরু করেলা।িব�পা�ক হািস।
রােত সািজেদর সােথ আমার আেরা একদফা তকর্ েহােলা।
েস বলেলা,- ‘আ�া, েতারা েয ��ায় িব�াস কিরস, িকেসর িভি�েত?’ 
আিম বললাম,- ‘িব�াস দু ধরেনর। একটা েহােলা, �মােনর িভি�েত িব�াস।অেনকটা,শতর্ােরােপ িব�াস বলা
যায়। অ�িট েহােলা �মান ছাড়াই িব�াস।’
সািজদ হাসেলা। েস বলেলা,- ‘ি�তীয় কয্াটাগিরেক েসাজা বাঙলায় অ� িব�াস বেল ের আবলু,বঝুিল?’
আিম তার কথায় কান িদলাম না। বেল েযেত লাগলাম-

‘�মােনর িভি�েত েয িব�াস, েসটা মলূত িব�ােসর মেধয্ পেড়না।পড়েলও, খবুই টয্াে�ােরির। এই িব�াস
এতই দূবর্ল েয, এটা হঠাৎ হঠাৎ পালটায়।’

সািজদ এবার নেড়চেড় বসেলা। েস বলেলা,- ‘িক রকম?’

4

http://almodina.com


আিম বললাম,- ‘এই েযমন ধর,সূযর্ আর পিৃথবীেক িনেয় মানুেষর একিট আিদম েকৗতূহল আেছ। আমরা
আিদকাল েথেকই এেদর িনেয় জানেত েচেয়িছ, িঠক না?’ 
– ‘হু, িঠক।’
– ‘আমােদর েকৗতূহল েমটােত িবজ্ঞান আ�াণ েচ�া কের েগেছ, িঠক?’
– ‘�াঁ।’

– ‘আমরা একা�া িছলাম। আমরা িনভুর্লভােব জানেত চাইতাম েয, সূযর্ আর পিৃথবীর রহসয্টা আসেল িক। েসই
সুবােধ, পিৃথবীর িবজ্ঞানীরা নানান সমেয় নানান ত� আমােদর সামেন এেনেছন। পিৃথবী আর সূযর্ িনেয় �থম
ধারনা িদেয়িছেলন ি�ক েজয্ািতর িবজ্ঞািন টেলিম।টেলিম িক বেলিছেলা েসটা িন�য় তুই জািনস?’

সািজদ বলেলা,- ‘�াঁ। েস বেলিছেলা সূযর্ পিৃথবীর চারিদেক ঘেুর।’
– ‘একদম তাই। িক�ু িবজ্ঞান িক আজও টেলিমর িথওিরেত বেস আেছ? েনই। িক�ু িক জািনস, এই টেলিমর
িথওিরটা িবজ্ঞান মহেল িটেক িছেলা পেুরা ২৫০ বছর। ভাবেত পািরস? ২৫০ বছর পিৃথবীর মানুষ, যােদর মেধয্
আবার বড় বড় িবজ্ঞািন, ডা�ার,ইি�িনয়ার িছেলা, তারাও িব�াস করেতা েয, সূযর্ পিৃথবীর চারপােশ েঘাের।

এই ২৫০ বছের তােদর মেধয্ যারা যারা মারা েগেছ, তারা এই িব�াস িনেয়ই মারা েগেছ েয, সূযর্ পিৃথবীর 
চারিদেক েঘাের।’
. 
সািজদ িসগােরট ধরােলা। িসগােরেটর েধাঁয়া ছাড়েত ছাড়েত বলেলা,- ‘তােত িক? তখন েতা আর েটিলে�াপ
িছেলা না, তাই ভুল মতবাদ িদেয়েছ আর িক। পের িনেকালাস েকাপারিনকাস এেস তার িথওিরেক ভুল �মান
করেলা না?’ 

– ‘�াঁ। িক�ু েকাপারিনকাসও একটা ম�বড় ভুল কের েগেছ।’
সািজদ �� করেলা,- ‘িক রকম?’ 

– ‘অ�ুত! এটা েতা েতার জানার কথা। যিদও েকাপারিনকাস টেলিমর িথওিরর িবপরীত িথওির িদেয় �মান কের
েদিখেয়িছেলন েয, সূযর্ পিৃথবীর চারপােশ নয়, পিৃথবীই সূেযর্র চারপােশ েঘাের।িক�ু, িতিন এক জায়গায় ভুল
কেরন।এবং েসই ভুলটাও িবজ্ঞান মহেল বীরদেপর্ িটেক িছেলা েগাটা ৫০ বছর।’
– ‘েকান ভুল?’

– ‘উিন বেলিছেলন, পিৃথবীই সূযর্েক েক� কের েঘাের, িক�ু সূযর্ েঘাের না। সূযর্ ি�র। িক�ু আজেকর িবজ্ঞান
বেল, – নাহ, সূযর্ ি�র নয়। সূযর্ও িনেজর ক�পেথ অিবরাম ঘণূর্নরত অব�ায়।’

সািজদ বলেলা,- ‘েসটা িঠক বেলিছস। িক�ু িবজ্ঞােনর এটাই িনয়ম েয, এটা �িতিনয়ত পিরবিতর্ত হেব। এখােন
েশষ বা ফাইনাল বেল িকছুই েনই।’

– ‘একদম তাই। িবজ্ঞােন েশষ/ফাইনাল বেল িকছু েনই। একটা ৈবজ্ঞািনক িথওির ২ েসেকন্ডও েটেক না, আবার
আেরকটা ২০০ বছরও িটেক যায়। তাই, �মান বা দিলল িদেয় যা িব�াস করা হয় তােক আমরা িব�াস
বিলনা।এটােক আমরা বড়েজার চুি� বলেত পাির। চুি�টা এরকম,- ‘েতামায় তেতা�ণ িব�াস করেবা, যত�ণ
েতামার েচেয় অেথনিটক িকছু আমােদর সামেন না আসেছ।’

সািজদ আবার নেড়চেড় বসেলা। েস িকছুটা একমত হেয়েছ বেল মেন হে�।

5

http://almodina.com


 
আিম বললাম,- ‘ধমর্ বা সিৃ�কতর্ার ধারনা/অি�� হে� িঠক এর িবপরীত। দয্াখ, িব�াস আর অিব�ােসর 
মধয্কার এই গঢ়ূ পাথর্কয্ আেছ বেলই আমােদর ধমর্�েন্থর শুরুেতই িব�ােসর কথা বলা আেছ। বলা আেছ- 
‘এটা তােদর জ� যারা িব�াস কের।’ (সূরা বাকারা,০২)। 
 
যিদ িবজ্ঞােন েশষ বা ফাইনাল িকছু থাকেতা, তাহেল হয়েতা ধমর্�েন্থর শুরুেত িব�ােসর বদেল িবজ্ঞােনর কথাই 
বলা হেতা। হয়েতা বলা হেতা,- ‘এটা তােদর জ�ই যারা িবজ্ঞানমন�।’ 
 
িক�ু েয িবজ্ঞান সদা পিরবতর্নশীল, েয িবজ্ঞােনর িনেজর উপর িনেজরই িব�াস েনই, তােক িকভােব অ�রা 
িব�াস করেব?’ 
 
সািজদ বলেলা,- ‘িক�ু যােক েদিখনা, যার পে� েকান �মান েনই, তােক িক কের আমরা িব�াস করেত পাির?’ 
 
– ‘সিৃ�কতর্ার পে� অেনক �মান আেছ, িক�ু েসটা িবজ্ঞান পেুরাপিুর িদেত পােরনা।এটা িবজ্ঞােনর সীমাব�তা, 
সিৃ�কতর্ার নয়।িবজ্ঞান অেনক িকছুরই উ�র িদেত পােরনা। িল� করেত েগেল অেনক ল�া একটা িল� করা 
যােব।’ 
 
সািজদ রািগ রািগ গলায় বলেলা,- ‘ফাইজলােমা কিরস আমার সােথ?’ 
আিম হাসেত লাগলাম। বললাম,- ‘আ�া েশান, বলিছ। েতার ে�িমকার নাম িমতু না?’ 
 
– ‘এইখােন ে�িমকার বয্াপার আসেছ েকন?’ 
– ‘আের বল না আেগ।’ 
– ‘�াঁ।’ 
 
– ‘িকছু মেন কিরস না। কথার কথা বলিছ। ধর, আিম িমতুেক ধষর্ণ করলাম। র�া� অব�ায় িমতু তার েবেড 
পেড় আেছ। আেরা ধর, তুই েকানভােব বয্াপারটা েজেন েগিছস।’ 
 
– ‘হু।’ 
– ‘এখন িবজ্ঞান িদেয় বয্াখয্া কর েদিখ, িমতুেক ধষর্ণ করায় েকন আমার শাি� হওয়া দরকার?’ 
 
সািজদ বলেলা,- ‘ি�িটকয্াল েকােয়�ান। এটােক িবজ্ঞান িদেয় িকভােব  
বয্াখয্া করেবা?’ 
 
– ‘হা হা হা। আেগই বেলিছ। এমন অেনক বয্াপার আেছ, যার উ�র িবজ্ঞােন েনই।’ 
– ‘িক�ু এর সােথ ��ায় িব�ােসর স�কর্ িক?’ 
 
– ‘স�কর্ আেছ। ��ায় িব�াসটাও এমন একটা িবষয়, েযটা আমরা, মােন মানুেষরা, আমােদর ইি�য় �া� 
�মানািদ িদেয় �মান করেত পারেবা না। ��া েকান েটিলে�ােপ ধরা পেড়ন না।উনােক অণবুী�ণয� িদেয়ও 
খুেঁজ েবর করা যায়না। উনােক জা� ‘িব�াস কের িনেত হয়।’ 
. 
সািজদ এবার ১৮০ িডি� এে�েল েবঁেক বসেলা। েস বলেলা,- ‘ধুর! িকসব বাল ছাল বঝুািল। যা েদিখনা, তােক 
িব�াস কের েনেবা?’ 
 

6

http://almodina.com


আিম বললাম,- ‘�াঁ। পিৃথবীেত অিব�াসী বেল েকউই েনই। সবাই িব�াসী। সবাই এমন িকছু না িকছুেত িঠক 
িব�াস কের, যা তারা আেদৗ েদেখিন বা েদখার েকান সুেযাগও েনই।িক�ু এটা িনেয় তারা �� তুেল না। তারা 
িনিবর্ে� তােত িব�াস কের যায়। তুইও েসরকম।’ 
 
সািজদ বলেলা,- ‘আিম? পাগল হেয়িছস? আিম না েদেখ েকান িকছুেতই িব�াস কিরনা, করেবাও না।’ 
– ‘তুই কিরস।এবং, এটা িনেয় েতার মেধয্ েকানিদন েকান �� জােগ িন।এবং, আজেক এই আেলাচনা না 
করেল হয়েতা জাগেতাও না।’ 
 
েস আমার িদেক তািকেয় রইেলা। বললাম,- ‘জানেত চাস?’ 
– ‘হু।’ 
– ‘আবার বলিছ, িকছু মেন কিরস না। যিু�র খািতের বলিছ।’ 
– ‘বল।’ 
– ‘আ�া, েতার বাবা-মা’র িমলেনই েয েতার জ� হেয়েছ, েসটা তুই েদেখিছিল? বা,এই মহূুেতর্ েকান এিভেড� 
আেছ েতার কােছ? হেত পাের েতার মা েতার বাবা ছাড়া অ� কােরা সােথ ৈদিহক স�কর্ কেরেছ েতার জে�র 
আেগ। হেত পাের, তুই ঐ বয্ি�রই ৈজব ি�য়ার ফল।তুই এটা েদিখস িন। 
 
িক�ু েকানিদনও িক েতার মা’েক এটা িনেয় �� কেরিছিল? কিরস িন। েসই েছাটেবলা েথেক যােক বাবা িহেসেব 
েদেখ আসিছস, এখেনা তােক বাবা ডাকিছস। যােক ভাই িহেসেব েজেন আসিছস, তােক ভাই।েবানেক েবান। 
 
তুই না েদেখই এসেব িব�াস কিরস না? েকানিদন জানেত েচেয়িছস তুই এখন যােক বাবা ডাকিছস, তুই 
আসেলই তার ঔরসজাত িকনা? জানেত চাস িন। িব�াস কের েগিছস।এখেনা করিছস। ভিবষয্েতও করিব। 
��ার অি�ে� িব�াসটাও িঠক এমনই ের।এটােক �� করা যায়না। সে�হ করা যায়না। এটােক হৃদেয়র গভীের 
ধারন করেত হয়। এটার নামই িব�াস।’ 
 
সািজদ উেঠ বাইের চেল েগেলা। ভাবলাম, েস আমার কথায় ক� েপেয়েছ হয়েতা। 
 
পেররিদন েভাের আিম যখন ফজেরর নামােজর জ� অয ূকরেত যােবা, েদখলাম, আমার পােশ সািজদ এেস 
দাঁিড়েয়েছ।আিম তার মেুখর িদেক তাকালাম।েস আমার চাহিনর ��টা বঝুেত েপেরেছ। েস বলেলা,- ‘নামাজ 
পড়েত উেঠিছ। 
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তাকিদর বনাম �াধীন ই�াশি�- ��া িক এখােন িবতিকর্ত? 

সািজেদর বয্ােগ ইয়া েমাটা একিট ডােয়ির থােক সবসময়।
ডােয়িরটা �াৈগিতহািসক আমেলর েকান িনদশর্েনর মেতা। জায়গায় জায়গায় েছঁড়া।েছঁড়া জায়গার েকানটােত
সূেতা িদেয় েসলাই করা, েকান জায়গায় আটঁা িদেয় �েলপ লাগােনা, েকান জায়গায় টয্াপ করা।
এই ডােয়িরেত েস তার জীবেনর নানা উে�খেযাগয্ ঘটনাগুেলা িলেখ রােখ।এই ডােয়িরর মাঝামািঝ েকান এক
জায়গায় সািজদ আমার সােথ �থম সা�ােতর ঘটনািটও িলেখ েরেখেছ।তার সােথ আমার �থম েদখা হয়
িট.এস.িস েত।
েস আমার স�েকর্ িলেখ েরেখেছ,- 
'ভয্াবলা টাইেপর এক েছেলর সােথ সা�াৎ হেলা আজ।েদখেলই মেন হেব, জগেতর কিঠন িবষেয়র েকানিকছুই
েস বেুঝনা।কথা বলার পের বঝুলাম, এই েছেল অতয্� বিু�মান,িক�ু েবাকা।েছেলটার নাম- আিরফ।'
িনেচ তািরখ েদওয়া- '০৫/০৩/০৯ 

এই ডােয়িরেত নানান িবখয্াত বয্ি�েদর কথাও িলখা আেছ।
একবার কানাডার টেরে�ােত সািজদ তার বাবার সােথ একিট অিফিসয়াল টুয্ের িগেয়িছেলা।েসখােন অেনক
েসেলি�িটর সােথ িবলেগটসও আমি�ত িছেলন।িবলেগটস েসখােন দশ িমিনেটর জ� ব�ৃতা েরেখিছেলন।েস
ঘটনািট িলখা আেছ।
জাফর ইকবােলর সােথ সািজেদর একবার বই েমলায় েদখা হেয় যায়। েসবােরর বইেমলায় জাফর সয্ােরর বই
'একটুখািন িবজ্ঞান' এর ি�তীয় িকি� 'আেরা একটুখািন িবজ্ঞান' �কািশত হয়। সািজদ জাফর সয্ােরর বই িকেন
েবর হওয়ার পেথ জাফর সয্ােরর সােথ তার েদখা হেয় যায়।সািজদ সয্ােরর একিট অেটা�াফ িনেয়, সয্ােরর
কােছ েহেস জানেত চাইেলা,- 'সয্ার, 'একটুখািন িবজ্ঞান' পাইলাম।এরপর পাইলাম 'আেরা একটুখািন
িবজ্ঞান'।এটার পের, 'আেরা আেরা একটুখািন িবজ্ঞান'  কেব পাি�?'
েসিদন নািক জাফর সয্ার িমি� েহেস বেলিছেলন,- 'পােব।'
িনেজর সােথ ঘেট যাওয়া এরকম অেনক ঘটনাই ঠাঁই েপেয়েছ সািজেদর ডােয়িরটােত।

সািজেদর ডােয়িরর আেদয্াপা� আমার পড়া িছেলা। িক�ু, েসিম�ার ফাইনাল সামেন চেল আসায় গত েবশ
িকছুিদন তার ডােয়িরটা আমার আর পড়া হয়িন।অবশয্, ডােয়িরটা আিম লিুকেয় লিুকেয়ই পিড়।
েসিদন থাডর্ েসিম�ােরর েশষ পরী�ািট িদেয় রুেম আসলাম। এেস েদিখ সািজদ ঘের েনই।তার েটিবেলর উপের
তার ডােয়িরটা পেড় আেছ েখালা অব�ায়।
ঘমর্া� শরীর। কাঠফাটা েরােদর মেধয্ কয্া�াস েথেক েহঁেট বাসায় িফেরিছ।এই মহূুেতর্ বেস ডােয়িরটা
উে�ােবা, েস শি� বা ইে� েকানটাই েনই।িক�ু ডােয়িরটা ব� করেত িগেয় একিট িশেরানােম আমার েচাখ
আটেক যায়। আিম সািজেদর েটিবেলই বেস পিড়। েলখািটর িশেরানাম িছেলা,-
'ভাগয্ বনাম �াধীন ই�াশি�- ��া িক এখােন িবতিকর্ত?' 
েবশ েলাভনীয় িশেরানাম।শারীিরক �াি� ভুেলই আিম ঘটনািটর �থম েথেক পড়া শুরু করলাম।ঘটনািট
সািজেদর ডােয়িরেত েযভােব েলখা, িঠক েসভােবই আিম পাঠকেদর জ� তুেল ধরিছ- 

'কেয়কিদন আেগ �ােশর থাডর্ িপিরয়েড মিফজরু রহমান সয্ার এেস আমােক দাঁড় করােলন।বলেলন,- 'তুিম
ভােগয্,আই িমন তাকিদের িব�াস কেরা?' 
আিম আচমকা অবাক হলাম। আসেল এই আলাপগুেলা হেলা ধমর্ীয় আলাপ। মাইে�াবােয়ালিজর একজন িশ�ক
যখন �ােশ এেস এসব িজেজ্ঞস কেরন, তখন খািনকটা িব�ত েবাধ করাই �াভািবক। সয্ার আমার উ�েরর
আশায় আমার মেুখর িদেক েচেয় আেছন।
আিম বললাম,- 'ি�, সয্ার।এয্াজ এয্া মসুিলম, আিম তাকিদের িব�াস কির।এিট আমার ঈমােনর মলূ সাতিট
িবষেয়র মেধয্ একিট।'
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সয্ার বলেলন,- 'তুিম িক িব�াস কেরা েয, মানুষ জীবেন যা যা করেব  তার সবিকছুই তার জে�র অেনক অেনক 
বছর আেগ তার তাকিদের িলেখ েদওয়া হেয়েছ?' 
- 'ি� সয্ার'- আিম উ�র িদলাম। 
- 'বলা হয়, ��ার ই�া ছাড়া গােছর একিট �ু� পাতাও নেড়না, তাই না?' 
- 'ি� সয্ার।' 
- 'ধেরা, আজ সকােল আিম একজন েলাকেক খনু করলাম। এটা িক আমার তাকিদের পবূর্ িনধর্ািরত িছেলা না?' 
- 'ি�, িছেলা।' 
- 'আমার তাকিদর যখন েলখা হি�েলা, তখন িক আিম জীিবত িছলাম?' 
- 'না, িছেলন না।' 
- 'আমার তাকিদর েক িলেখেছ? বা, কার িনেদর্েশ িলিখত হেয়েছ?' 
- '��ার।' 
- 'তাহেল, েসাজা এবং সরল লিজক এটাই বেল- 'আজ সকােল েয খনুিট আিম কেরিছ, েসিট মলূত আিম কির 
িন।আিম এখােন একিট েরাবট মা�।আমার েভতের একিট ে�া�াম েসট কের িদেয়েছন ��া।েসই ে�া�ােম 
েলখা িছেলা েয, আজ সকােল আিম একজন েলাকেক খনু করেবা।সুতরাং, আিম িঠক তাই-ই কেরিছ, যা আমার 
জ� ��া পেূবর্ িঠক কের েরেখেছন।এেত আমার েকান হাত েনই।ডু ইউ এি�,সািজদ?' 
- 'িকছুটা'- আিম উ�র িদলাম। 
সয্ার এবার হাসেলন।েহেস বলেলন,- 'আিম জানতাম তুিম িকছুটাই একমত হেব,পেুরাটা নয়।এখন তুিম 
আমােক িন�ই যিু� েদিখেয় বলেব,- সয্ার, ��া আমােদর একিট �াধীন ই�াশি� িদেয়েছন।আমরা এটা িদেয় 
ভােলা-ম� িবচার কের চিল,রাইট?' 
- 'ি� সয্ার।' 
- 'িক�ু সািজদ, এটা খবুই েলইম লিজক,ইউ েনা? ধেরা, আিম েতামার হােত বাজােরর একিট িল� িদলাম।িলে� 
যা যা িকনেত হেব, তার সবিকছু েলখা আেছ।এখন তুিম বাজার কের িফরেল।তুিম িঠক তাই তাই িকনেল যা 
আিম িলে� িলেখ িদেয়িছ।এবং তুিম এটা করেত বাধয্।' 
এতটুকু বেল সয্ার আমার কােছ জানেত চাইেলন,- 'বঝুেত পারেছা?' 
আিম বললাম,- 'ি� সয্ার।' 
- 'েভির গুড! ধেরা, তুিম বাজার কের আসার পর, একজন িজেজ্ঞস করেলা, সািজদ িক িক বাজার কেরেছা? 
তখন আিম উ�র িদলাম,- 'ওর যা যা েখেত মন েচেয়েছ, তা-ই তা-ই িকেনেছ। বলেতা, আিম সতয্ বেলিছ 
িকনা?' 
আিম বললাম,- 'নাহ, আপিন িমথয্া বেলেছন।' 
সয্ার িচৎকার কের বেল উঠেলন,- 'এ�া�িল। ইউ �াভ গট দয্ পেয়�,মাই িডয়ার।আিম িমথয্া বেলিছ।আিম 
িলে� বেলই িদেয়িছ েতামােক িক িক িকনেত হেব।তুিম িঠক তা-ই তা-ই িকেনেছা যা আিম িকনেত বেলিছ।যা 
িকেনেছা সব আমার পছে�র িজিনস। এখন আিম যিদ বিল,- 'ওর যা যা েখেত মন েচেয়েছ,েস তা-ই তা-ই 
িকেনেছ',  তাহেল এটা একটা ডাহা িমথয্া কথা,না?' 
- 'ি�,সয্ার।' 
- 'িঠক ��াও এভােব িমথয্া বেলেছন।দুই না�াির কেরেছন। িতিন অেনক আেগ আমােদর তাকিদর িলেখ তা 
আমােদর গলায় ঝুিলেয় িদেয়েছন।এখন আমরা েসটাই কির, যা ��া েসখােন িলেখ েরেখেছন।আবার, এয্াট দয্ 
এন্ড অফ দয্ েড, এই কােজর জ� েকউ জা�ােত যাে�, েকউ জাহা�ােম।িক�ু েকন? এখােন মানুেষর েতা 
েকান হাত েনই।ময্ানুয়ালটা ��ার ৈতির। আমরা েতা জা� পারফমর্ার।ি�� রাইটার েতা ��া।��া এরজ� 
আমােদর কাউেক জা�াত,কাউেক জাহা�াম িদেত পােরন না। যিু� তাই বেল,িঠক?' 
আিম চুপ কের রইলাম। পেুরা �ােশ িপনপতন িনরবতা িবরাজ করেছ তখন। 
সয্ার বলেলন,- '�াভ ইউ এয্ািন �পার লিজক অন দয্াট িটিপকয্াল েকােয়�ান,িডয়ার?' 
আিম িকছু�ণ চুপ কের থাকলাম। 
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সয্ার মচুিক হাসেলন। মেন হেলা- উিন ধেরই িনেয়েছন েয, উিন আমােক এবার সিতয্ সিতয্ই কুেপাকাত কের 
িদেয়েছন।িবজয়ীর হািস। 
আমােক যারা িচেন তারা জােন, আিম কখেনা কােরা �ে�র উ�র িদেত সময় িনই না।আজেক েযেহতু তার 
বয্িত�ম ঘটেলা, আমার ব�ুরা আমার িদেক ডয্াব ডয্াব েচাখ কের তাকােলা।তােদর চাহিন েদেখ মেন হি�েলা, 
এই সািজদেক তারা িচেনই না।েকানিদন েদেখ িন। 
আর, �ােশ আমার িবরু� মেতর যারা আেছ, তােদর েচহারা তখন মহূুেতর্ই উ�ল বণর্ ধারন করেলা।তারা 
হয়েতা মেন মেন বলেত লাগেলা,- 'েমা�ার েদৗঁড় অই মসিজদ পযর্�ই।হা হা হা'। 
 
আিম মখু তুেল সয্ােরর িদেক তাকালাম।মচুিক হািসটা সয্ােরর মেুখ তখনও িবরাজমান। 
আিম বললাম,- 'সয্ার, এই �ােশ কার স�েকর্ আপনার িক অিভমত?' 
সয্ার ভয্াবাচয্াকা েখেলন। সয্ার িজেজ্ঞস কেরেছন িক আর আিম বলিছ িক। 
সয্ার বলেলন,- 'বঝুলাম না।' 
- 'মােন, আমােদর �ােশর কার েমধা িক রকম, েস িবষেয় আপনার িক ধারনা?' 
- 'ভােলা ধারনা। ছা�েদর স�েকর্ একজন িশ�েকরই েতা সবেচেয় ভােলা জ্ঞান থােক।' 
আিম বললাম,- 'সয্ার, আপিন বলনু েতা, এই �ােশর কারা কারা ফা� �াশ আর কারা কারা েসেকন্ড �াশ 
পােব?' 
সয্ার িকছুটা িবি�ত হেলন। বলেলন,- 'আিম েতামােক অ� িবষেয় �� কেরিছ।তুিম 'আউট অফ কনেট�ট' এ 
িগেয় পা�া �� করেছা,সািজদ।' 
- 'না সয্ার, আিম কনেট�েটই আিছ। আপিন উ�র িদন।' 
সয্ার বলেলন,- 'এই �াশ েথেক রায়হান, মমতাজ, ফারহানা, সজীব, ওয়ােরশ, ইফিত, সুমন,জােবদ এবং তুিম 
ফা� �াশ পােব। আর বািকরা েসেকন্ড �াশ।' 
সয্ার যােদর নাম বেলেছন, তারা সবাই �ােশর ি�িলয়য্া� �ুেড�।সুতরাং,  সয্ােরর অনুমান খবু একটা ভুল না। 
আিম বললাম,- 'সয্ার, আপিন এটা িলেখ িদেত পােরন?' 
- 'Why not'- সয্ার বলেলন। 
এই বেল িতিন খচখচ কের একটা কাগেজর একপােশ যারা ফা� �াশ পােব তােদর নাম, অ�পােশ যারা 
েসেকন্ড �াশ পােব,তােদর নাম িলেখ আমার হােত িদেলন। 
আিম বললাম,- 'সয্ার, ধের িনলাম েয আপনার ভিবষয্ৎবাণী স�ণূর্ সতয্ হেয়েছ।মােন, আপিন ফা� �াশ পােব 
বেল যােদর নাম িলেখেছন,তারা সবাই ফা� �াশ েপেয়েছ,আর যারা েসেকন্ড �াশ পােব িলেখেছন, তােদর 
সবাই েসেকন্ড �াশ েপেয়েছ।' 
- 'হুম, েতা?' 
- 'এখন, সয্ার বলনু েতা, যারা ফা� �াশ েপেয়েছ, আপিন এই কাগেজ তােদর নাম িলেখেছন বেলই িক তারা 
ফা� �াশ েপেয়েছ?' 
- 'নাহ েতা।' 
- 'যারা েসেকন্ড �াশ েপেয়েছ, তারা েসেকন্ড �াশ পােব বেল আপিন এই কাগেজ িলেখেছন বেলই িক তারা 
েসেকন্ড �াশ েপেয়েছ?' 
সয্ার বলেলন,- 'একদম না।' 
- 'তাহেল মলূ বয্াপারিট িক সয্ার?' 
সয্ার বলেলন,- 'মলূ বয্াপার হেলা, আিম েতামােদর িশ�ক।আিম খবু ভােলা জািন পড়াশুনায় েতামােদর েক 
েকমন।আিম খবু ভােলা কেরই জািন, কার েকমন েমধা। সুতরাং,  আিম েচাখ ব� কেরই বেল িদেত পাির েক 
েকমন েরজা� করেব।' 
আিম হাসলাম। বললাম,- 'সয্ার, যারা েসেকন্ড �াশ েপেয়েছ, তারা যিদ আপনােক েদাষ েদয়? যিদ  বেল, 
আপিন 'েসেকন্ড �াশ' কয্াটাগিরেত তােদর নাম িলেখেছন বেলই তারা েসেকন্ড �াশ েপেয়েছ?' 
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সয্ার কপােলর ভাঁজ ল�া কের বলেলন,- 'ইট উড িব েটাটয্ািল বলুিশট! আিম েকন এর জ� দায়ী হেবা? এটা 
েতা স�ণূর্ তােদর দায়। আিম শুধু তােদর েমধা,েযাগয্তা স�েকর্ ধারনা রািখ বেলই অি�ম বেল িদেত েপেরিছ 
েয েক েকমন েরজা� করেব।' 
আিম আবার েজাের েজাের হাসেত লাগলাম। পেুরা �াশ আমার িদেক হাঁ কের তািকেয় আেছ। 
আিম থামলাম।বললাম,- 'সয্ার, তাকিদর তথা ভাগয্টাও িঠক এরকম। আপিন েযমন আমােদর েমধা, 
েযাগয্তা,�মতা স�েকর্ ভােলা ধারনা রােখন, ��াও েতমিন তার সিৃ� স�েকর্ ধারনা রােখন।আপনার ধারনা 
মােঝ মােঝ ভুল হেত পাের, িক�ু ��ার ধারনায় েকান ভুল েনই।��া হেলন আিলমলু গােয়ব।িতিন ভূত-বতর্মান-
ভিবষয্ৎ সব জােনন। 
আপিন েযরকম আমােদর স�েকর্ পবূর্ানুমান কের িলেখ িদেয়েছন েয, আমােদর মেধয্ কারা কারা ফা� �াশ 
পােব, আর কারা েসেকন্ড �াশ।এর মােন িক�ু এই না েয, আপিন বেলেছন বেল আমােদর েকউ ফা� �াশ 
পাি�, েকউ েসেকন্ড �াশ। 
��াও েসরকম পবূর্ানুমান কের আমােদর তাকিদর িলেখ েরেখেছন।তােত েলখা আেছ দুিনয়ায় আমরা েক িক 
করেবা।এর মােনও িক�ু এই না েয, িতিন িলেখ িদেয়েছন বেলই আমরা কাজগুেলা করিছ।বরং, এর মােন হেলা 
এই- িতিন জােনন েয, আমরা দুিনয়ায় এই এই কাজগুেলা করেবা।তাই িতিন তা অি�ম িলেখ েরেখেছন তাকিদর 
িহেসেব। 
আমােদর মেধয্ েকউ ফা� �াশ আর েকউ েসেকন্ড �াশ পাবার জ� েযমন েকানভােবই আপিন দায়ী নন, িঠক 
েসভােব, মানুেষর মেধয্ েকউ ভােলা কাজ কের জা�ােত, আর েকউ খারাপ কাজ কের জাহা�ােম যাবার জ�ও 
��া দায়ী নন।��া জােনন েয, আপিন আজ সকােল একজনেক খনু করেবন।তাই িতিন েসটা আেগই আপনার 
তাকিদের িলেখ েরেখেছন।এটার মােন এই না েয- ��া িলেখ েরেখেছ বেলই আপিন খনুিট কেরেছন।এর মােন 
হেলা- ��া জােনন েয,আপিন আজ খনুিট করেবন।তাই েসটা অি�ম িলেখ েরেখেছন আপনার তাকিদর িহেসেব। 
 সয্ার, বয্াপারটা িক এখন পির�ার? 
সয্ােরর েচহারাটা িকছুটা ফয্াকােশ মেন হেলা। িতিন বলেলন,- 'হুম।' 
এরপর সয্ার িকছু�ণ চুপ থাকেলন।তারপর বলেলন,- 'আিম শুেনিছলাম তুিম ক'িদন আেগও নাি�ক িছেল।তুিম 
আবার আি�ক হেল কেব?' 
আিম হা হা হা কের হাসলাম। বললাম,- 'এই ��টা িক�ু সয্ার আউট অফ কনেট�ট।' 
এটা শুেন পেুরা �াশ হািসেত েফেঁট পড়েলা। 
 
িপিরওেডর একদম েশষিদেক, সয্ার আবার আমােক দাঁড় করােলন।বলেলন,- 'বঝুলাম ��া আেগ েথেক জােনন 
বেলই িলেখ েরেখেছন।িতিন েযেহতু আেগ েথেকই জােনন েক ভােলা কাজ করেব আর েক খারাপ কাজ করেব, 
তাহেল পরী�া েনওয়ার িক দরকার? যারা জা�ােত যাওয়ার তােদর জা�ােত, যারা জাহা�ােম যাওয়ার তােদর 
জাহা�ােম পািঠেয় িদেলই েতা হেতা,তাই না?' 
আিম আবার হাসলাম। আমার হােত সয্ােরর িলেখ েদওয়া কাগজিট তখনও ধরা িছেলা।আিম েসটা সয্ারেক 
েদিখেয় বললাম,- 'সয্ার, এই কাগেজ কারা কারা ফা� �াশ পােব, আর কারা কারা েসেকন্ড �াশ পােব, তােদর 
নাম েলখা আেছ। তাহেল এই কাগজিটর িভি�েতই েরজা� িদেয় িদন।বাড়িত কের পরী�া িনে�ন েকন?' 
সয্ার বলেলন,- 'পরী�া না িনেল েকউ হয়েতা এই বেল অিভেযাগ করেত পাের েয,- 'সয্ার আমােক ই�া কেরই 
েসেকন্ড �াশ িদেয়েছ।পরী�া িদেল আিম হয়েতা িঠকই ফা� �াশ েপতাম।' 
আিম বললাম,- 'একদম তাই,সয্ার। ��াও এইজ� পরী�া িনে�ন,যােত েকউ বলেত না পাের- দুিনয়ায় 
পরী�ার বয্ব�া থাকেল আিম অবশয্ই আজেক জা�ােত থাকতাম। ��া ই�া কেরই আমােক জাহা�ােম 
পািঠেয়েছ।' 
�ােশর সবাই হাত তািল িদেত শুরু করেলা। সয্ার বলেলন,- 'সািজদ, আই �াভ এয্া লা� েকােয়�ান।' 
- 'েডিফেনইটিল, সয্ার।'- আিম বললাম। 
- 'আ�া, েয মানুষ পেুরা জীবেন খারাপ কাজ েবিশ কের,েস অ�ত িকছু না িকছু ভােলা কাজ েতা কের,তাই না?' 
- 'ি� সয্ার।' 
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- 'তাহেল, এই ভােলা কাজগুেলার জ� হেলও েতা তার জা�ােত যাওয়া দরকার,তাই না?' 
আিম বললাম,- 'সয্ার, পািন িকভােব ৈতির হয়?' 
সয্ার আবার অবাক হেলন। হয়েতা বলেত যাি�েলন েয, এই ��টাও আউট অফ কনেট�ট, িক�ু িক েভেব েযন 
চুপেস েগেলন।বলেলন,- 'দুই ভাগ হাইে�ােজন আর এক ভাগ অি�েজেনর সংিম�েণ।' 
আিম বললাম,- 'আপিন এক ভাগ হাইে�ােজন আর এক ভাগ অি�েজন িদেয় পািন ৈতির করেত পারেবন?' 
- 'কখেনাই না।' 
- 'িঠক েসভােব, এক ভাগ ভােলা কাজ আর এক ভাগ ম� কােজ জা�াত পাওয়া যায়না। জা�াত েপেত হেল হয় 
িতন ভাগই ভােলা কাজ হেত হেব, নতুবা দুই ভাগ ভােলা কাজ, এক ভাগ ম� কাজ হেত হেব। অথর্াৎ, ভােলা 
কােজর পা�া ভাির হওয়া আবশয্ক।' 
েসিদন আর েকান �� সয্ার আমােক কেরন িন।' 
- 
এক িন�াঃেস পেুরাটা পেড় েফললাম।েকাথাও একটুও থািমিন। পড়া েশেষ েযই মা� সািজেদর ডােয়িরটা ব� 
করেত যােবা, অমিন েদখলাম, েপছন েথেক সািজদ এেস আমার কান মেল ধেরেছ।েস বলেলা,- 'তুই েতা 
সাংঘািতক েলেভেলর েচার।' 
আিম েহেস বললাম,- 'হা হা হা। সয্ারেক েতা ভােলা জ� কেরিছস বয্াটা।' 
কথাটা েস কােন িনেলা বেল মেন হেলা না।িনেজর স�েকর্ েকান কমি�েমন্টই েস আমেল েনয় না। গামছায় মখু 
মছুেত মছুেত েস খােটর উপর শুেয় পড়েলা। 
আিম তার কাঁেধ হাত রাখলাম। বললাম,- 'সািজদ......' 
- 'হু' 
- 'একটা কথা বলেবা?' 
- 'বল।' 
- 'জািনস, একসময় যবুেকরা িহমু হেত চাইেতা।হলদু পা�ািব গােয় িদেয়, মরুভূিমেত গতর্ খুেঁড় েজয্াৎ�া েদখার 
�� েদখেতা।েদিখস,এমন একিদন আসেব, েযিদন যবুেকরা সািজদ হেত চাইেব। িঠক েতার মেতা......' 
এই বেল আিম সািজেদর িদেক তাকালাম।েদখলাম, তত�েণ েস ঘিুমেয় পেড়েছ। অেঘার ঘমু........ 
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��া েকন ম� কােজর দায় েনন না? 

�ােশ নতুন একজন সয্ার এেসেছন।নাম- মিফজরু রহমান। 
�াংলা-পাতলা গড়ন।বাতাস আসেলই েযন ঢেল পড়েব মতন অব�া শরীেরর।ভ�েলােকর েচহারার েচেয় েচাখ 
দুিট অ�াভািবক রকম বড়।েদখেলই মেন হয় েযন বড় বড় সাইেজর দুিট জলপাই, েকউ েখাদাই কের বিসেয় 
িদেয়েছ। 
ভ�েলাক খবুই ভােলা মানুষ।উনার সমসয্া একিটই- �ােস উিন যেতাটা না বােয়ালিজ পড়ান, তারেচেয় েবিশ 
দশর্ন চচর্া কেরন।ধমর্ েকাথা েথেক আসেলা, িঠক কেব েথেক মানুষ ধািমর্ক হওয়া শুরু করেলা, 'ধমর্ আদেত িক' 
আর, 'িক নয়' তার গ� কেরন। 
- 
আজেক উনার চতুথর্ �াশ। পড়ােবন Analytical techniques & bio-informatics। চতুথর্ েসিম�াের এটা 
পড়ােনা হয়। 
সয্ার এেস �থেম বলেলন,- 'Good morning, guys....' 
সবাই সম�ের বলেলা,- 'Good morning, sir...' 
এরপর সয্ার িজেজ্ঞস করেলন,- 'সবাই েকমন আেছা? ' 
সয্ােরর আেরা একিট ভােলা িদক হেলা- উিন �ােশ এেল এভােবই সবার কুশলািদ িজেজ্ঞস কেরন।সাধারণত 
হায়ার েলেভেল েযটা সব িশ�ক কেরন না। তারা েরাবেটর মেতা �ােশ আেসন,যে�র মেতা কের েলকচারটা 
পিড়েয় েবিরেয় যান।েসিদক েথেক মিফজরু রহমান নােমর এই ভ�েলাক অেনকটা অ�রকম। 
 
আবােরা সবাই সম�ের উ�র িদেলা।িক�ু েগালমাল বাঁধেলা এক জায়গায়। িশ�াথর্ীেদর মেধয্ কেয়কজন উ�র 
িদেয়েছ এভােব- 'আলহামমমমদুিল�াহ ভােলা।' 
সয্ার কপােলর ভাঁজ একটু দীঘর্ কের বলেলন,- 'আলহামদুিল�াহ্ ভােলা বেলেছা েক েক?' 
অ�ুত ��। সবাই থতমত েখেলা। 
একটু আেগই বেলিছ সয্ার একটু অ�রকম। �াইমাির েলেভেলর িটচারেদর মেতা �ােশ এেস িবকট িচৎকার 
কের Good Morning বেলন, সবাই েকমন আেছ জানেত চান।এখন 'আলহামদুিল�াহ্' বলার জ� িক 
�াইমাির েলেভেলর িশ�কেদর মেতা েবত িদেয় িপটােবন নািক? 
সািজেদর তখন তার �াইমাির �ুেলর িশ�ক বাবলু চ� দােশর কথা মেন পেড় েগেলা।এই েলাকটা �ােশ েকউ 
দুেটার েবিশ হাঁিচ িদেলই েবত িদেয় আ�ামতন িপটােতন। উনার কথা হেলা- 'হাঁিচর সেবর্া� পিরমাণ হেব দু'িট। 
দু'িটর েবিশ হাঁিচ েদওয়া মােন ইে� কেরই েবয়াদিব করা।' 
যােহাক, বাবলু চে�র পাঠ েতা কেবই চুেকেছ, এবার মিফজ চে�র হােতই না গণ িপটুিন খাওয়া লােগ। 
�ােশর সবর্েমাট সাতজন দাঁড়ােলা। এরা সবাই 'আলহামদুিল�াহ্ ভােলা' বেলেছ। এরা হে�- রািকব, আদনান, 
জনুােয়দ, সািকব, মিরয়ম,িরতা এবং সািজদ। 
সয্ার সবার েচহারাটা একটু ভােলামেতা পরখ কের িনেলন। এরপর িপক কের েহেস িদেয় বলেলন,- 'বেসা।' 
সবাই বসেলা। আজেক আর মেন হয় এয্াকােডিমক পড়াশুনা হেবনা। দশর্েনর তাি�ক আলাপ হেব। 
িঠক তাই হেলা। মিফজরু রহমান সয্ার আদনানেক দাঁড় করােলা। বলেলন,- 'তুিমও বেলিছেল েসটা,  না?' 
- 'ি� সয্ার।'- আদনান উ�র িদেলা। 
সয্ার বলেলন,- 'আলহামদুিল�াহ্'র অথর্ িক জােনা?' 
আদনান মেন হয় একটু ভয় পাে�। েস েঢাঁক িগলেত িগলেত বলেলা,- 'ি� সয্ার, আলহামদুিল�াহ্ অথর্ হেলা- 
সকল �শংসা েকবিল আ�াহর।' 
সয্ার বলেলন,- ' সকল �শংসা েকবিল আ�াহর।' 
সয্ার এই বাকয্িট দু'বার উ�ারণ করেলন।এরপর আদনােনর িদেক তািকেয় বলেলন,- 'বেসা।' 
আদনান বসেলা। এবার সয্ার িরতােক দাঁড় করােলন। সয্ার িরতার কােছ িজেজ্ঞস করেলন,- 'আ�া, পিৃথবীেত 
চুির-ডাকািত আেছ?' 
িরতা বলেলা,- 'আেছ।' 
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- 'খনু-খারািব, রাহাজািন, ধষর্ণ?' 
-- 'ি�,আেছ।' 
- 'কথা িদেয় কথা না রাখা, মানুষেক ঠকােনা,েলাভ-লালসা এসব?' 
- 'ি�, আেছ।' 
- 'এগুেলা িক �শংসােযাগয্?' 
- 'না।' 
'তাহেল মানুষ একিট ভােলা কাজ করার পর তার সব �শংসা যিদ আ�াহর হয়, মানুষ যখন চুির-ডাকািত কের, 
েলাক ঠকায়, খনু-খারািব কের,ধষর্ণ কের, তখন সব মে�র ে�িডট আ�াহেক েদওয়া হয়না েকন? উিন �শংসার 
ভাগ পােবন, িক�ু দূনর্ােমর ভাগ িনেবন না, তা েকমন হেয় েগেলা না?' 
িরতা মাথা িনঁচু কের চুপ কের আেছ।সয্ার বলেলন,- 'এখােনই ধেমর্র েভি�বািজ। ই�র সব ভােলাটা বেুঝন, 
িক�ু ম�টা েথেক িনেজেক গুিটেয় িনেয়েছন। আদেত, ই�র বেল েকউ েনই।যিদ থাকেতা, তাহেল িতিন এরকম 
একেচাখা হেতন না। বা�ার ভােলা কােজর ে�িডটটা িনেজ িনেয় িনেবন, িক�ু বা�ার ম� কােজর েবলায় 
বলেবন- 'উহু, অইটা েথেক আিম পিব�। অইটা েতামার ভাগ।' 
সয্ােরর কথা শুেন �ােশ েয ক'জন নাি�ক আেছ, তারা হাত তািল েদওয়া শুরু করেলা। সািজেদর পােশ েয 
নাি�কটা বেসেছ, েস েতা বেলই বসেলা,- 'মিফজ সয্ার হেলন আমােদর বাঙলার ে�েটা।' 
সয্ার বেলই যাে�ন ধমর্ আর ��ার অসারতা িনেয়। 
- 
এবার সািজদ দাঁড়ােলা। সয্ােরর কথার মােঝ েস বলেলা,- 'সয্ার, সিৃ�কতর্া একেচাখা নন। িতিন মানুেষর ভােলা 
কােজর ে�িডট েনন না। িতিন তেতাটুকুই েনন, যেতাটুকু িতিন পােবন।ই�র আেছন।' 
সয্ার সািজেদর িদেক একটু ভােলামেতা তাকােলন।বলেলন,- 'িশওর?' 
- 'ি�।' 
- 'তাহেল মানুেষর ম� কােজর জ� েক দায়ী?' 
- 'মানুষই দায়ী।- সািজদ বলেলা। 
- 'ভােলা কােজর জ�?' 
- 'তাও মানুষ।' 
সয্ার এবার িচৎকার কের বলেলন,- 'এ�া�িল, এটাই বলেত চাি�। ভােলা/ম� এসব মানুেষরই কাজ।েসা, এর 
সব ে�িডটই মানুেষর।এখােন ��ার েকান হাত েনই। েসা, িতিন এখান েথেক না �শংসা েপেত পােরন, না 
িতর�ার।েসাজা কথায়, ��া বলেত েকউই েনই।' 
�ােশ িপনপতন িনরবতা। সািজদ বলেলা,- 'মানুেষর ভােলা কােজর জ� ��া অবশয্ই �শংসা পােবন, কারন, 
মানুষেক ��া ভােলা কাজ করার জ� দুিট হাত িদেয়েছন, ভােলা িজিনস েদখার জ� দুিট েচাখ িদেয়েছন, িচ�া 
করার জ� মি�� িদেয়েছন, দুিট পা িদেয়েছন। এসবিকছুই ��ার দান।তাই ভােলা কােজর জ� িতিন অবশয্ই 
�শংসা পােবন।' 
সয্ার বলেলন,- 'এই গুেলা িদেয় েতা মানুষ খারাপ কাজও কের, তখন?' 
- 'এর দায় ��ার নয়।' 
- 'হা হা হা হা। তুিম খবু মজার মানুষ েদখিছ।হা হা হা হা।' 
সািজদ বলেলা,- 'সয্ার, ��া মানুষেক একিট �াধীন ই�াশি� িদেয়েছন।এটা িদেয় েস িনেজই িনেজর কাজ িঠক 
কের েনয়। েস িক ভােলা করেব, না ম�।' 
সয্ার িতর�ােরর সুের বলেলন, - 'ধমর্ীয় িকতাবািদর কথা বাদ দাও,ময্ান। কাম টু দয্ পেয়� এন্ড িব লিজকয্াল।' 
সািজদ বলেলা, - 'সয্ার, আিম িক উদাহরণ িদেয় েবাঝােত পাির বয্াপারটা?' 
- 'অবশয্ই।'- সয্ার বলেলন। 
সািজদ বলেত শুরু করেলা- 
'ধরুন, খবু গভীর সাগের একিট জাহাজ ডুেব েগেলা। ধরুন, েসটা বামরু্ডা �ায়া�াল। এখন েকান ডুবিুরই েসখােন 
ডুব িদেয় জাহােজর মানুষগুেলােক উ�ার করেত পারেছ না।বামরু্ডা �ায়া�ােল েতা নয়ই। এই মহূুেতর্ ধরুন 
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েসখােন আপনার আিবভর্াব ঘটেলা। আপিন সবাইেক বলেলন,- 'আিম এমন একিট য� বািনেয় িদেত পাির, েযটা 
গােয় লািগেয় েযেকান মানুষ খবু সহেজই ডুেব যাওয়া জাহােজর মানুষগুেলােক উ�ার করেত পারেব।ডুবিুরর 
েকানরকম �িত হেব না।' 
সয্ার বলেলন,- 'হুম, েতা?' 
- 'ধরুন, আপিন য�িট তৎ�ণাৎ বানােলন, এবং একজন ডুবিুর েসই য� গােয় লািগেয় সাগের েনেম পড়েলা 
ডুেব যাওয়া মানুষগুেলােক উ�ার করেত।' 
�ােশ তখন একদম িপনপতন িনরবতা। সবাই ম�ু ে�াতা।কােরা েচােখর পলকই েযন পড়েছনা। 
সািজদ বেল েযেত লাগেলা- 
'ধরুন, ডুবিুরটা ডুব িদেয় ডুেব যাওয়া জাহােজ চেল েগেলা। েসখােন িগেয় েস েদখেলা, মানুষগুেলা হাঁসপাশ 
করেছ।েস এেক এেক সবাইেক একিট কের অি�েজেনর িসিলন্ডার িদেয় িদেলা। এবং তােদর একজন একজন 
কের উ�ার করেত লাগেলা।' 
সয্ার বলেলন,- 'হুম।' 
- 'ধরুন, সব যা�ীেক উ�ার করা েশষ।বািক আেছ মা� একজন। ডুবিুরটা যখন েশষ েলাকটােক উ�ার করেত 
েগেলা, তখন ডুবিুরটা েদখেলা- এই েলাকটােক েস আেগ েথেকই িচেন।' 
এতটুকু বেল সািজদ সয্ােরর কােছ �� করেলা,- 'সয্ার, এরকম িক হেত পােরনা?' 
সয্ার বলেলন,- 'অবশয্ই হেত পাের। েলাকটা ডুবিুরর আ�ীয় বা পিরিচত হেয় েযেতই পাের। অ�াভািবক িকছু 
নয়।' 
সািজদ বলেলা,- 'ি�। ডুবিুরটা েলাকটােক িচনেত পারেলা। েস েদখেলা,- এটা হে� তার চরম শ�।এই েলােকর 
সােথ তার দীঘর্ িদেনর িবেরাধ চলেছ।এরকম হেত পােরনা,সয্ার? 
- '�াঁ, হেত পাের।' 
সািজদ বলেলা,- 'ধরুন, ডুবিুরর মেধয্ বয্ি�গত িহংসােবাধ েজেগ উঠেলা।েস শ�তাবশঃত িঠক করেলা েয, এই 
েলাকটােক েস বাঁচােবনা। কারন, েলাকটা তার দীঘর্িদেনর শ�। েস একটা চরম সুেযাগ েপেলা এবং �িতেশাধ 
পরায়ন হেয় উঠেলা। ধরুন, ডুবিুর অই েলাকটােক অি�েজেনর িসিলন্ডার েতা িদেলাই না, উে�া উেঠ আসার 
সময় েলাকটােক েপেট একটা েজাের লািথ িদেয় আসেলা।' 
�ােশ তখনও িপনপতন িনরবতা। সবাই সািজেদর িদেক একদেৃ� তািকেয় আেছ। 
সয্ার বলেলন,- 'েতা, তােত িক �মান হয়,সািজদ?' 
সািজদ সয্ােরর িদেক িফরেলা। িফের বলেলা,- 'Let me finish my beloved sir....' 
- 'Okey, you are permitted. carry on'- সয্ার বলেলন। 
সািজদ এবার সয্ারেক �� করেলা,- 'সয্ার, বলনু েতা, এই েয, এতগুেলা ডুেব যাওয়া েলাকেক ডুবিুরটা উ�ার 
কের আনেলা, এর জ� আপিন িক েকান ে�িডট পােবন?' 
সয্ার বলেলন,- 'অবশয্ই আিম ে�িডট পােবা। কারন, আিম যিদ অই িবেশষ য�িট না বািনেয় িদতাম, তাহেল 
েতা এই েলাকগুেলার েকউই বাঁচেতা না।' 
সািজদ বলেলা,- 'একদম িঠক সয্ার। আপিন অবশয্ই এরজ� ে�িডট পােবন।িক�ু, আমার পরবতর্ী �� হে�- 
'ডুবিুরটা সবাইেক উ�ার করেলও, একজন েলাকেক েস শ�তা বশঃত উ�ার না কের মতুৃয্কূেপ েফেল েরেখ 
এেসেছ। আসার সময় তার েপেট একিট েজাের লািথও িদেয় এেসেছ। িঠক?' 
- 'হুম।' 
- 'এখন সয্ার, ডুবিুরর এেহন অ�ােয়র জ� িক আপিন দায়ী হেবন? ডুবিুরর এই অ�ােয়র ভাগটা িক 
সমানভােব আপিনও ভাগ কের েনেবন?' 
সয্ার বলেলন,- 'অবশয্ই না। ওর েদােষর ভাগ আিম েকন েনেবা? আিম েতা তােক এরকম অ�ায় কাজ করেত 
বিলিন।েসটা েস িনেজ কেরেছ।সুতরাং, এর পেুরা দায় তার।' 
সািজদ এবার হাসেলা। েহেস েস বলেলা,- 'সয্ার, িঠক একইভােব, আ�াহ তা'য়ালা মানুষেক সিৃ� কেরেছন 
ভােলা কাজ করার জ�। আপিন েযরকম ডুবিুরেক একটা িবেশষ য� বািনেয় িদেয়েছন, েসরকম সিৃ�কতর্াও 
মানুষেক অনু�হ কের হাত,পা,েচাখ,নাক,কান,মখু,মি�� এসব িদেয় িদেয়েছন। সােথ িদেয়েছন একিট �াধীন 
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ই�াশি�।এখন এসব বয্বহার কের েস যিদ েকান ভােলা কাজ কের, তার ে�িডট ��াও পােবন, েযরকম 
িবেশষ য�িট বািনেয় আপিন ে�িডট পাে�ন।আবার, েস যিদ এগুেলা বয্বহার কের েকান খারাপ কাজ কের, 
গিহর্ত কাজ কের, তাহেল এর দায়ভার ��া েনেবন না।েযরকম, ডুবিুরর অই অ�ােয়র দায় আপনার উপর বতর্ায় 
না। আিম িক েবাঝােত েপেরিছ,সয্ার?' 
�ােশ এত�ণ ধের িপনপতন িনরবতা িবরাজ করিছেলা। এবার �ােশর সকল আি�েকরা িমেল একসােথ েজাের 
েজাের হাত তািল েদওয়া শুরু করেলা। 
সয্ােরর জবােবর আশায় সািজদ সয্ােরর িদেক তািকেয় আেছ। সয্ার বলেলন,- 'হুম। আই গট দয্ পেয়�।'- এই 
বেল সয্ার েসিদেনর মেতা �াশ েশষ কের চেল যান। 
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শ�ূ�ান েথেক ��ার দূর� 

সািজেদর কােছ একিট েমইল এেসেছ সকালেবলা।েমইলিট পািঠেয়েছ তার নাি�ক ব�ু িব�ব ধর। িব�ব দা'েক 
আিমও িচিন। সদা হাসয্ এই েলাকটার সােথ মােঝ মােঝই িট.এস.িসেত েদখা হেতা।েদখা হেলই উিন একিট 
হািস িদেয় িজেজ্ঞস করেতন,- 'তুই িক এখেনা রােতর েবলা ভূত েদিখস?' 

িব�ব দা মেন হয় হািসিট ��ত কেরই রাখেতা।েদখা হওয়া মা�ই �দশর্ন। িব�ব দা'েক িচনতাম সািজেদর 
মাধয্েম। সািজদ আর িব�ব দা একই িডপাটর্েমে�র। িব�ব দা সািজেদর েচেয় দু বয্াচ িসিনয়র। 
সািজদ িব�িবদয্ালেয় এেস েয �থেম নাি�ক হেয় িগেয়িছেলা, তার পেুরা ে�িডটটাই িব�ব দা'র। িব�ব দা 
তােক িবিভ� নাি�ক, এয্াগেনাি�কেদর বই-টই পিড়েয় নাি�ক বািনেয় েফেলিছেলা। সািজদ এখন আর নাি�ক 
েনই। 
 
আিম �াশ েশেষ রুেম ঢুেক েদখলাম সািজদ বরাবেরর মেতাই কি�উটার গুতাে�।আমােক েদখামা�ই 
বলেলা,- 'েতার দাওয়াত আেছ।' 
- 'েকাথায়?'- আিম িজেজ্ঞস করলাম। 
সািজদ বলেলা,- 'িব�ব দা েদখা করেত বেলেছন।' 
আমার সােথ উনার েকান েলনেদন েনই।আমােক এভােব েদখা করেত বলার েহতু িক বঝুলাম না।সািজদ 
বলেলা,- 'ঘাবেড় েগিল নািক? েতােক একা না, সােথ আমােকও।' 
এই বেল সািজদ িব�ব দা'র েমইলিট ওেপন কের েদখােলা।েমইলিট হুবহু এরকম- 
 
'সািজদ, 
আিম েতামােক একজন �গিতশীল,  উদারমন স��, মেু�ামনা ভাবতাম।পড়াশুনা কের তুিম কিথত ধমর্ীয় 
েগাঁড়ািম আর অ� িব�াস েথেক েবিরেয় এেসিছেল।িক�ু তুিম েয আবার েসই অ� িব�ােসর জগেত িফের যােব- 
েসটা ক�নাও কিরিন আিম।আজ িবেকেল বাসায় এেসা। েতামার সােথ আলাপ আেছ।' 
 
আমরা খাওয়া-দাওয়া কের, দুপেুরর নামাজ পেড় িব�ব দা'র সােথ েদখা করার জ� েবর হলাম।িব�ব দা আেগ 
থাকেতন বনানী, এখন থােকন কাঁটাবন। জয্াম-টয্াম কািটেয় আমরা যখন িব�ব দা'র বাসায় েপৗঁিছ, তখন 
আসেরর ওয়া� হেয় েগেছ।িব�ব দা'র সােথ �ান্ডেশক কের আমরা বসলাম না। সািজদ বলেলা,- 'দাদা, 
আলাপ একটু পের হেব। আসেরর নামাজটা পেড় আিস আেগ।' 
িব�ব দা না করেলন না।আমরা েবিরেয় েগলাম।পা�র্বতর্ী মসিজেদ আসেরর নামাজ পেড় বয্াক করলাম উনার 
বাসায়। 
িব�ব দা ইেতামেধয্ই কিফ ৈতির কের েরেখেছন।খবুই উ�তমােনর কিফ।কিফর গ�টা পেুরা ঘরময় ছিড়েয় 
পড়েলা মহূুেতর্ই। 
সািজদ কিফ হােত িনেত িনেত আমােক উে�শয্ কের বলেলা,- 'জািনস,  িব�ব দা'র এই কিফ িব�িবখয্াত।ভূ-
মধয্ সাগরীয় অ�েলর কিফ।এইটা কানাডা ছাড়া আর েকাথাও পাওয়া যায় না। িব�ব দা কানাডা েথেক অডর্ার 
কিরেয় আেনন।' 
কিফর কােপ চুমুক িদেয় মেন হেলা আসেলই সিতয্।এত ভােলা কিফ হেত পাের-ভাবাই যায় না। 
সািজদ এবার িব�ব দা'র িদেক তািকেয় বলেলা,- 'আলাপ শুরু েহাক।' 
িব�ব দা'র মেুখ সদা হাসয্ ভাবটা আজেক েনই। উনার পরম িশেষয্র এরকম অধঃপতেন স�বত উনার মন 
িকছুটা িবষ�। িতিন বলেলন,- 'েতামার িস�াে�র �িত আমার যেথ� ��া আেছ। তেব, েতামােক একিট িবষেয় 
বলার জ�ই আসেত বেলিছ। হয়েতা তুিম বয্াপারিট েজেন থাকেব-তবওু।' 
সািজদ কিফর কােপ চুমকু িদেয় বলেলা,- 'জানা িবষয়টাও আপনার মখু েথেক শুনেল মেন হয় নতুন জানিছ। 
আিম আপনােক কেতাটা পছ� কির তা েতা আপিন জােননই।' 
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িব�ব দা েকান ভূিমকায় েগেলন না।সরাসির বলেলন,- 'ওই েয, েতামার সিৃ�কতর্া, উনার বয্াপাের বলেত চাই। 
তুিম িবজ্ঞােনর ছা�, তুিম হয়েতা এ বয্াপাের জােনা। স�িত িবজ্ঞান �মান কেরেছ, এই মহািব� সিৃ�েত 
সিৃ�কতর্ার েকান দরকার েনই।মহািব� সিৃ� হেয়েছ শু� েথেকই।আেগ েতামরা, মােন িব�াসীরা বলেত, একটা 
সামা� সঁুচও যখন েকান কািরগর ছাড়া এমিন এমিন ৈতির হেত পােরনা, তাহেল এই েগাটা মহািব� িকভােব 
ৈতির হেব আপনাআপিন? িক�ু িবজ্ঞান এখন বলেছ, এই মহািব� শু� েথেক আপনাআপিনই ৈতির 
হেয়েছ।কােরা সাহাযয্ ছাড়াই।' 
এই কথাগুেলা িব�ব দা এক নাগােড় বেল েগেলন।মেন হেয়েছ িতিন েকান িনঃ�াসই েনন িন এত�ণ। 
সািজদ বলেলা,- 'অ�ুত েতা। তাহেল েতা আমােক আবার নাি�ক হেয় েযেত হেব েদখিছ। হা হা হা হা।' 
সািজদ চমৎকার একটা হািস িদেলা। সািজদ এইভােব হাসেত পাের, তা আিম আজই �থম েদখলাম। িব�ব দা 
েসিদেক মেনােযাগ িদেয়েছন বেল মেন হেলা না। উিন েমাটামিুট একটা েলকচার শুরু কেরেছন।আিম আর 
সািজদ খবু মেনােযািগ ছাে�র মেতা উনার ৈবজ্ঞািনক কথাবাতর্া শুনিছলাম। িতিন যা েবাঝােলন, বা বলেলন, তার 
সার সংে�প এরকম।- 
'পদাথর্ িবজ্ঞােন নতুন িদগে�র উে�াচন কেরেছ েকায়া�াম েমকািন�। এই েকায়ান্টাম েমকািনে� একিট িথওির 
আেছ, েসিট হেলা- 'েকায়ান্টাম �য্াকচুেয়শান। এই েকায়ান্টাম �য্াকচুেয়শােনর মলূ কথা হেলা,- 'মহািবে� পরম 
শু� �ান বেল আদেত িকছু েনই। মােন, আমরা েযটােক 'Nothing' বেল এতিদন েজেন এেসিছ, িবজ্ঞান বলেছ, 
আদেত 'Nothing' বলেত িকছুই েনই।�কৃিত শ�ূ �ান পছ� কেরনা। তাই, যখনই েকান শু��ান (Nothing) 
ৈতির হয়, েসখােন এক েসেকেন্ডর িবিলয়ন ভােগর এক ভাগ সমেয়র মেধয্ কণা এবং �িতকণা (Matter & 
anti-matter) ৈতির হে�, এবং একিটর সােথ অ�িটর ঘষর্েণ �ংস হেয় যাে�। 
েতামরা জােনা েকায়ান্টাম �য্াকচুেয়শােনর ধারনা েকাথা হেত এেসেছ?' 
আিম বললাম,- 'না।' 
িব�ব দা আবার বলেত শুরু করেলন,- ' এই ধারনা এেসেছ হাইেজনবােগর্র িবখয্াত 'অিন�য়তা নীিত' েথেক। 
হাইেজনবােগর্র েসই িবখয্াত সূ�টা েতামরা জােনা িন�য়?' 
সািজদ বলেলা,- '�াঁ। হাইেজনবাগর্ বেলেছন, আমরা কখনও একিট কণার অব�ান এবং এর ভরেবেগর সিঠক 
পিরমাণ একসােথ একুেরইটিল জানেত পারেবা না। যিদ অব�ান সিঠকভােব জানেত পাির, তাহেল এর 
ভরেবেগর মেধয্ গলদ থাকেব।আবার যিদ ভরেবগ সিঠকভােব জানেত পাির, তাহেল এর অব�ােনর মেধয্ গলদ 
থাকেব।দুেটা একইসােথ সিঠকভােব জানা কখেনাই স�ব না। এইটা েয স�ব না, এটা িবজ্ঞােনর অসারতা না, 
আসেল এটা হেলা কণার ধমর্ বা ৈবিশ�য্। ' 
িব�ব দা বলেলন,- 'এ�া�িল। একদম তাই।হাইেজনবােগর্র  এই নীিতেক শি� আর সমেয়র ে�ে� বয্বহার করা 
যায়।হাইেজনবােগর্র এই নীিত যিদ সিতয্ হয়, তাহেল মহািবে� 'শ�ূ�ান' বেল িকছু থাকেত পােরনা। যিদ থােক, 
তাহেল তার অব�ান ও ভরেবগ দুেটাই শ�ূ চেল আেস, যা হাইেজনবােগর্র নীিত িবরু�।' 
এইটুকু বেল িব�ব দা একটু থামেলা। কিফর পট েথেক কিফ ঢালেত ঢালেত বলেলন,- 'বঝুেতেছা েতামরা?' 
সািজদ বঝুেছ িকনা জািননা, তেব আমার কােছ বয্াপারিট দূেবর্াধয্ মেন হেলও, িব�ব দা'র উপ�াপন ভি�মা 
েসটােক অেনকটাই �া�ল কের তুলেছ।ভােলা লাগেছ। 
িব�ব দা কিফেত চুমুক িদেলন। এরপর আবার বলেত শুরু করেলন,- 'তাহেল েতামরা বেলা না, েয িবগ বয্াং এর 
আেগ েতা িকছুই িছেলা না।না সময়, না শি�, না অ�িকছু।তাহেল িবগ বয্াং এর িবে�ারনিট হেলা িকভােব? 
এর জ� িন�য় েকান শি� দরকার? েকান বাি�ক বল দরকার,তাই না? এইটা বেল েতামরা ��ার ধারনােক 
জােয়জ করেত।েতামরা বলেত, এই বাি�ক বলটা এেসেছ ��ার কাছ েথেক। িক�ু েদেখা, িবজ্ঞান বলেছ, 
এইখােন ��ার েকান হাত েনই। িবগ বয্াং হবার জ� েয শি� দরকার িছেলা, েসটা এেসেছ এই েকায়ান্টাম 
�য্াকচুেয়শান েথেক।সুতরাং, মহািব� ৈতিরেত ��ার অি��েক িবজ্ঞান ডাইের� 'না' বেল িদেয়েছ।আর, েতামরা 
এখেনা ��া ��া কের েকাথায় েয পেড় আেছা।' 
এতটুকু বেল িব�ব দা'র েচাখমখু ঝলমিলেয় উঠেলা। মেন হে�, উিন েয উে�েশয্ আমােদর েডেকেছন তা 
সফল হেয় েগেছ। আমরা হয়েতা উনার িবজ্ঞােনর উপর এই জ্ঞানগভর্ েলকচার শুেন এ�ুিন নাি�কতার উপর 
ঈমান িনেয় আসেবা। 
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যােহাক, ইেতামেধয্ সািজদ দু কাপ কিফ িগেল েফেলেছ। নতুন এক কাপ ঢালেত ঢালেত েস বলেলা,- 'এই 
বয্াপাের ি�েফন হিকংেয়র বই আেছ।নাম- 'The grand design'। এটা আিম পেড়িছ।' 
সািজেদর কথা শুেন িব�ব দা'েক খবু খিুশ মেন হেলা।িতিন বলেলন,- 'বাহ, তুিম তাহেল পড়াশুনা �প কেরািন? 
েবশ েবশ! পড়াশুনা করেব।েবিশ েবিশ পড়েব।' 
সািজদ হাসেলা। েহেস েস বলেলা, - 'িক�ু দাদা, এই বয্াপাের আমার কনিফউশান আেছ।' 
- 'েকান বয্াপাের?'- িব�ব দা'র ��। 
- 'ি�েফন হিকং আর িলওনাডর্ ে�ািদেনার বই The grand design এর বয্াপাের।' 
িব�ব দা একটু থতমত েখেলা মেন হেলা। মেন হয় উিন মেন মেন বলেছ- এই েছেল েদখিছ েখাদার উপর 
েখাদািগির করেছ। 
িতিন বলেলন,- 'ি�য়ার কেরা।' 
সািজদ বলেলা,- আিম দুইটা িদক েথেকই এটার বয্াখয্া করেবা।িবজ্ঞান এবং ধমর্। যিদ অনুমিত েদন।' 
- 'অবশয্ই।'- িব�ব দা বলেলন। 
আিম ম�ু ে�াতা। গুরু এবং এ�-িশেষয্র তকর্ জেম উেঠেছ। 
সািজদ বলেলা,- '�থম কথা হে�, ি�েফন হিকংেয়র এই িথওিরটা এখেনা 'িথওির',  েসটা 'ফয্া�' নয়।এই 
বয্াপাের �থম কথা বেলন িবজ্ঞািন লের� �াউস।িতিন এইটা িনেয় একিট িবশাল সাইেজর বই 
িলেখিছেলন।বইটার নাম িছেলা- 'A Universe from nothing'। 
অেনক পের,  এখন ি�েফন এটা িনেয় উনার The grand design এ কথা বেলেছন। উনার এই বইটা �কাশ 
হবার পর িস এন এেনর এক সাংবািদক হিকংেক িজেজ্ঞস কেরিছেলা,- 'আপিন িক ই�ের িব�াস কেরন?' 
হিকং বেলিছেলা,- 'ই�র থাকেলও থাকেত পাের, তেব, মহািব� ৈতিরেত তার �েয়াজন েনই।' 
িব�ব দা বলেলা,- 'েসটাই।উিন েবাঝােলন েয, ই�র মলূত ধািমর্কেদর একিট অকাযর্কর িব�াস।' 
- 'হিকং িক বিুঝেয়েছন জািননা, িক�ু হিকংেয়র অই বইিট অস�ণূর্।িকছু গলদ আেছ।' 
িব�ব দা কিফর কাপ রাখেত রাখেত বলেলন,- 'গলদ? মােন?' 
- 'দাঁড়ান, বলিছ। গলদ মােন, উিন িকছু িবষয় বইেত ি�য়ার কেরন িন। েযেহতু এটা িবজ্ঞান মহেল �মািনত 
সতয্ নয়, তাই এটা িবজ্ঞান মহেল �চুর িবতিকর্ত হেয়েছ। 
উনার বইেত েয গলদগুেলা আেছ, েসগুেলা িসিরয়ািল বলিছ। 
গলদ না�ার ০১- 
হিকং বেলেছন, শ�ূ েথেকই েকায়ান্টাম �য্াকচুেয়শােনর মাধয্েম ব� কণা ৈতির হেয়েছ,এবং েসটা মহাকষর্ 
বেলর মাধয্েম িনউ�ালাইজ হেয়েছ। 
এখােন �� হেলা,- 'শ�ূ বলেত হিকং িক একদম Nothing (েকানিকছুই েনই) বিুঝেয়েছন, নািক Quantum 
Vaccum (ব�র অনুপি�িত) বিুঝেয়েছন েসটা ি�য়ার কেরন িন।হিকং বেলেছন, শ�ূ�ােন ব� কণার মােঝ 
েকায়া�াম �য্াকচুেয়শান হেত হেল েসখােন মহাকষর্ বল �েয়াজন। িক�ু অই শ�ূ�ােন (যখন সময় আর �ানও 
ৈতির হয়িন) িঠক েকাথা েথেক এবং িকভােব মহাকষর্ বল এেলা, তার েকান বয্াখয্া হিকং েদয় িন। 
গলদ না�ার- ০২ 
হিকং তার বইেত বেলেছন, মহািব� ৈতির হেয়েছ একদম শ�ূ েথেক, েকায়ান্টাম �য্াকচুেয়শােনর মাধয্েম। 
তখন 'সময়' (Time) এর আচরন আজেকর সমেয়র মেতা িছেলা না। তখন সমেয়র আচরন িছেলা '�ান' 
(Space) এর মেতা। কারন, এই �য্াকচুেয়শান হবার জ� �াথিমকভােব সমেয়র দরকার িছেলা না, �ােনর 
দরকার িছেলা।িক�ু হিকং তার বইেত এই কথা বেলন িন েয,েয সময় (Time) মহািবে�র একদম শুরুেত '�ান' 
এর মেতা আচরন কেরেছ, েসই 'সময়' পরবতর্ীেত িঠক কেব আর কখন েথেক আবার Time এর মেতা আচরন 
শুরু করেলা এবং েকন?' 
আিম িব�ব দা'র মেুখর িদেক তাকালাম। তার েচহারার উৎফু� ভাবটা চেল েগেছ। 
সািজদ বেল যাে�- 
গলদ না�ার- ০৩ 
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পদাথর্িবদয্ার েয সূ� েমেন েকায়ান্টাম �য্াকচুেয়শান হেয় মহািব� ৈতির হেলা, তখন শ�ূাব�ায় পদাথর্িবদয্ার 
এই সূ�গুেলা বলবৎ থােক িক কের? এইটার বয্াখয্া হিকং েদয়িন। 
গলদ না�ার - ০৪ 
আপিন বেলেছন, �কৃিত শ�ূ�ান পছ� কেরনা। তাই, শ�ূ�ান পরূণ করেত আপনা আপিন েকায়ান্টাম 
�য্াকচুেয়শান হেয় মহািব� ৈতির হেয়েছ। আমার �� হেলা- েযখােন আপিন শ�ূ�ান িনেয় কথা বলেছন, যখম 
সময় িছেলা না,�ান িছেলা না, তখন আপিন �কৃিত েকাথায় েপেলন?' 
 
সািজদ হিকংেয়র বইেয়র পাঁচ না�ার গলেদর কথা বলেত যাি�েলা। তােক থািমেয় িদেয় িব�ব দা বলেলন,- 
'ওেক ওেক। বঝুলাম। আিম বলিছ না েয এই িজিনসটা এেকবাের সিতয্। এটা িনেয় তকর্-িবতকর্ 
হেব।আেলাচনা-সমােলাচনা হেব।আেরা পরী�া-নীির�া হেব।তারপর িডসাইড হেব েয এটা িঠক না ভুল।' 
সািজেদর কােছ িব�ব দা'র এরকম েমৗন পরাজয় আমােক খবু তিৃ� িদেলা।মেন মেন বললাম,- 'ইেয়স সািজদ, 
ইউ কয্ান।' 
সািজদ বলেলা,- '�াঁ, েস পরী�া চলেত থাকুক। যিদ েকানিদন এই িথওির সিতয্ও হেয় যায়, তাহেল আমােক 
ডাক িদেয়ন না দাদা। কারন, আিম েকারান িদেয়ই �মান কের িদেত পারেবা।' 
সািজেদর এই কথা শুেন আমার েহঁচিক উেঠ েগেলা। িক বেল ের? এত�ন েযটােক গলদপণূর্ বেলেছ, েসটােক 
আবার েকারান িদেয় �মান করেব বলেছ? কয্ামেন িক?' 
িব�ব দা'ও বঝুেলা না। িতিন িজেজ্ঞস করেলন,- 'িক রকম?' 
সািজদ হাসেলা। বলেলা,- 'শ�ূ েথেকই মহািব� সিৃ�র কথা আল েকারােন বলা আেছ দাদা।' 
আিম আেরা অবাক। িক বেল এই েছেল? 
েস বলেলা,- 'আিম বলিছ না েয েকারান েকায়ান্টাম �য্াকচুেয়শােনর কথাই বেলেছ।েকারান যার কাছ েথেক 
এেসেছ, িতিন তার সিৃ� জগেতর সিৃ�র বয্াখয্া িদেয়েছন।এখন েসটা িবগ বয্াং আসেলও পা�ােব না, েকায়ান্টাম 
�য্াকচুেয়শান িথওির আসেলও পা�ােব না। একই থাকেব।' 
িব�ব দা বলেলা,- 'েকারােন িক আেছ বলেল েযন?' 
- 'সূরা বাকারার ১১৭ না�ার আয়ােত আেছ- 
 
'িযিন আকাশমন্ডলী ও পিৃথবীেক অনি�� হেত অি�ে� আনায়ন কেরন (এখােন মলূ শ� 'বািদয়যু্'/Originator- 
েসখান েথেকই অি��-অনি�ে�র ধারনা) এবং যখন িতিন িকছু করবার জ� িস�া� �হণ কেরন তখন শুধু 
বেলন হও, আর তা হেয় যায়।' 
 
'Creator of the heavens and the earth from nothingness, He has only to say when He 
wills a thing, “Be,” and it is'.... 
 
েদখনু, আিম আবােরা বলিছ, আিম এটা বলিছ না েয, আ�াহ তা'লা এখােন েকায়ান্টাম �য্াকচুেয়শােনর কথাই 
বেলেছন। িতিন তার সিৃ�র কথা বেলেছন। িতিন 'অনি��' (Nothing) েথেক 'অি�ে�' (Something) এ 
এেনেছন।এমন না েয, আ�াহ তার হাত িদেয় �থেম মহািবে�র ছাদ বানােলন। তারপর তােত সূযর্, চাঁদ, 
গয্ালাি� এগুলা একটা একটা বিসেয় িদেয়েছন। িতিন েকবল িনেদর্শ িদেয়েছন। 
হিকংও একই কথা বলেছ। িক�ু তারা বলেছ এটা এমিন এমিন হেয় েগেছ, শ�ূ েথেকই। আ�াহ বলেছন, না, 
এমিন হয়িন। আিম যখন িনেদর্শ কেরিছ 'হও' (কুন), তখন তা হেয় েগেলা। 
হিকং বয্াখয্া িদেত পারেছ না এই েকায়ান্টাম �য্াকচুেয়শােনর জ� মহাকষর্ বল েকাথা েথেক এেলা, 'সময়' েকন, 
িকভােব '�ান 'হেলা, পের আবার েসটা 'সময়' হেলা। 
িক�ু আমােদর ��া বয্াখয্া িদেয়েছন। িতিন বেলেছন 'হেত', আর তা হেয় েগেলা। 
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ধরুন একটা ময্ািজিশয়ান ময্ািজক েদখাে�। ময্ািজিশয়ান বেস আেছ ে�েজর এক েকাণায়।িক�ু েস তার েচােখর 
ইশারায় ময্ািজক েদখাে�।দশর্ক েদখেছ, খািল েটিবেলর উপের হঠাৎ একটা কবতুর ৈতির হেয় েগল,এবং েসটা 
উেড়ও েগেলা। 
দশর্ক িক বলেব এটা েকায়ান্টাম �য্াকচুেয়শােনর মাধয্েম হেয় েগেছ? না, বলেব না। 
এর েপছেন ময্ািজিশয়ােনর কারসািজ আেছ।েস ে�েজর এক েকাণা েথেক েচাখ িদেয় ইশারা কেরেছ বেলই এটা 
হেয়েছ। 
��াও েসরকম।িতিন শুধু বেলেছন, 'হও',  আর মহািব� আপনা আপিনই হেয় েগেলা।..... 
আপনােদর েসই শ�ূ�ান েথেক ��ার দূর� েকবল অই 'হও' পযর্�ই। 
 
মাগিরেবর আজান পড়েত শুরু কেরেছ। িব�ব দা'েক অেনকটাই হতাশ েদখলাম। আমরা বললাম,- 'আজ তাহেল 
উিঠ?' 
উিন একটা িনঃ�াস েছেড় বলেলন,- 'এেসা।' 
আমরা েবিরেয় পড়লাম। আিম অবাক হেয় সািজেদর িদেক তািকেয় আিছ। েক বলেব এই েছেলটা গত ছ'মাস 
আেগও নাি�ক িছেলা। িনেজর গুরুেকই িক রকম কুেপাকাত কের িদেয় আসেলা।েকারােনর সূরা বাকারার ১১৭ 
না�ার আয়াতিট কেতা হাজার বার পেড়িছ, িক�ু এভােব েকানিদন ভািবিন।আজেক এটা সািজদ যখন িব�ব দা 
েক বঝুাে�, মেন হে� আজেকই নতুন শুনিছ এই আয়ােতর কথা। গবর্ হেত লাগেলা আমার। 
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তােদর অ�ের আ�াহ েমাহর েমের েদন। সিতয্ই িক তাই? 

িব�িবদয্ালেয়র েক�ীয় লাইে�রীেত বেস বই পড়িছলাম। 

সািজদ পড়িছেলা এয্ান্থিন মাসকােরনহাস এর বই- 'The Legacy Of Blood'। 
বাংলােদেশর �াধীনতা যেু�র উপর িবেদিশ সাংবািদেকর েলখা বই। সািজেদর অেনকিদেনর ইে�, বাংলােদেশর 
মিু�যেু�র উপর েস একটা ডকুেমন্টাির ৈতির করেব।তাই মিু�য�ু িনেয় যেতা বই আেছ, সব খুিঁটেয় খুিঁটেয় 
পড়েছ েস। 
আিম অবশয্ সািজদেক স� েদওয়ার জ�ই রেয় েগিছ। এসব বই-টই পড়ার বয্াপাের আমার যেথ� অনীহা 
আেছ।থাডর্ িপিরয়েড সািজদ েফান কের বলেলা �াশ েশেষ েযন ওর সােথ েদখা কির।েদখা করেত এেসই 
আটেক েগিছ। েসাজা িনেয় এেলা লাইে�িরেত। েমাটা েমাটা বইগুেলা িনেয় েস বেস পেড়েছ।খবু মেনােযাগ িদেয় 
পড়েছ আর গুরু�পণূর্ লাইনগুেলা ডােয়িরেত ঠুেক িনে�। 
আিম আর িক করেবা? সািজদেক মেুখর উপর 'তুই বেস থাক' বেল চেলও আসা যােব না। তাহেলই হেয়েছ। 
আিম ঘেুর ঘেুর েশলেফ সািজেয় রাখা বইগুেলা েদখিছ। হুমায়নু আহেমেদর একিট বই হােত িনলাম।বইিটর 
নাম- 'দীিঘর জেল কার ছায়া েগা।' 
হুমায়নু আহেমদ নােমর এই ভ�েলাক বাংলােদেশ েবশ জনি�য় েলখক। যিদও উনার েতমন বই আিম পিড়িন, 
িক�ু সািজেদর মেুখ উনার েবশ �শংসা শুিন।উনার েবশিকছু কালজয়ী চির� আেছ।একবার নািক উনার নাটেকর 
একিট �ট পা�ােনার জ� মানুষ িমিছল িনেয়ও েবিরেয়িছেলা।বা�া! িক সাংঘািতক!  
'িদঘীর জেল কার ছায়া েগা' নােমর বইিট উ�ােত লাগলাম।উ�ােত উ�ােত একিট জায়গায় আমার েচাখ 
আটেক েগেলা। িববতর্নবােদর  জনক চালর্স ডারউইেনর বয্াপাের িকছু একটা েলখা। পড়েত শুরু করলাম- 
 
'আহসানেক েপেয় শওকত সােহব আনি�ত। িতিন নতুন একটা বই পড়েছন। 
বইেয় িববতর্নবােদর  জনক ডারউইন সােহবেক ধরাশায়ী করা হেয়েছ।তাঁর পবূর্পরুুষ বানর- এটা িতিন েমেন 
িনেতই পারেতন না।এখন সমসয্ার সমাধান হেয়েছ।িতিন আহসােনর িদেক ঝঁুেক এেস বলেলন,- 'তুিম 
ডারউইনবােদ িব�াস কর?' 
আহসান বলল,- '�ী চাচা, কির।' 
- 'েতামার িব�াস তুিম এখন েয-েকােনা একটা ভাল ডা�িবন েদেখ েফেল আসেত পােরা।' 
আহসান বলল,- ' �ী আ�া, কির।' 
- 'পেুরা িবষয়টা না শুেনই �ী আ�া বলেব না। আেগ পেুরা িবষয়টা েশান।' 
আহসান হতাশভি�েত পেুরা িবষয়টা েশানার জ� ��ত হেলা।সহেজ এই িবরি�কর মানুষটার কাছ েথেক ছাড়া 
পাওয়া যােব বেল মেন হে� না। 
শওকত সােহব বলেলন,- 'েতামােদর ডারউইেনর িথওির বেল পািখ এেসেছ সরীসপৃ েথেক। 
তুিম এখন একটা সাপ ও ময়রূ পাশাপািশ রােখা। িচ�া কর েয, ময়েূরর পবূর্পরুুষ সাপ, েয সাপ এখন ময়েূয়র 
ি�য় খাদয্।বেলা, েতামার িকছু বলার আেছ?' 
- 'এই মহূুেতর্ িকছু বলার েনই চাচা।' 
- 'মেন মেন দেশর ওপের ৯৫০টা শ�ূ বসাও। 
এই িবশাল �ায় অসীম সংখয্া িদেয় ১ েক  ভাগ কেরা।কী পােব জােনা? শ�ূ।এটা হেলা  এয্াটেম এয্াটেম 
ধা�াধাি� কের DNA অনু ৈতরীর স�াবনা। িমলার নােম েকান সাইিন্টে�র নাম শুেনছ? ছাগলটাইপ 
সাইনিট�।' 
- 'চাচা, শুিনিন।' 
- 'ঐ ছাগলটা ১৯৫০ সেন একটা এ�েপিরেমন্ট কের অ� ছাগল সাইিন্ট�েদর মেধয্ ৈহৈচ েফেল 
িদেয়িছল।ছাগলটা কেরেছ কী, লয্াবেরটিরেত আিদ পিৃথবীর আবহাওয়া ৈতরী কের ঘনঘন ইেলি�ক কােরন্ট পাস 
কেরেছ। িকছু ে�ািটন অনু ৈতরী কের বেলেছ- এভােবই পিৃথবীেত �ােণর শুরু।�াণ সিৃ�েত সিৃ�কতর্ার েকান 
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�েয়াজন েনই। এখন েসই ছাগল িমলারেক িনেয় ৈবজ্ঞািনক মহেল হাসাহািস। Life ময্াগািজেন কী েলখা 
হেয়িছল পেড় েশানাই।' 
- 'চাচা, আেরকিদন শুিন? জিটল িকছু েশানার জ� আিম এ মহূুেতর্ মানিসকভােব ৈতরী না।' 
- 'জিটল িকছু বলিছ না। জলবৎ তরলং। মন িদেয় েশােনা।' 
শওকত সােহব পড়েত শুরু করেলন। আহসান হতাশ েচােখ জানালা িদেয় তািকেয় রইল.......' 
- 
এইটুকু পেড় আিম েবশ আন� েপলাম। েলখক হুমায়নু আহেমদ এখােন বয্াটা ডারউইনেক একহাত 
িনেলন।শওকত সােহেবর মেতা আিমও েকানভােবই মানেত পািরনা েয, আমােদর পবূর্পরুুষ বানর।ভাবেতই 
েঘ�া লােগ! 
- 
বইিট িনেয় আিম সািজেদর কােছ েগলাম। এেস েদিখ েস বয্াগপ� েগাছােনা শুরু কেরেছ।েস বলেলা,- 'চল, 
বাসায় যােবা।' 
আিম তােক হােতর বইিট েদিখেয় বললাম,- ' এই বইটা পেড়িছস? মজার একিট কািহনী আেছ।হেয়েছ িক 
জািনস............' 
আমার মখু েথেক কথা েকেড় িনেয় সািজদ বলেলা,- 'শওকত সােহব নােমর এক ভ�েলাক আহসান নােমর 
একিট েছেলর সামেন ডারউইেনর েগা�ী উ�ার কেরেছ,তাই েতা?' 
আিম অবাক হলাম। বললাম,- '�াঁ। িক�ু আিম এই  বয্াপাের বলেবা িক কের বঝুিল?' 
সািজদ বয্াগ কাঁেধ িনেত িনেত বলেলা,- 'এটা ছাড়া এই বইেত আর েতমন িবেশষ িকছু নাই েযটা েদখােত তুই 
এভােব আমার কােছ ছুেট আসিব।তাই অনুমান করলাম।' 
আিম আর িকছুই বললাম না। বইিট েশলেফ েরেখ িদেয়ই হাঁটা ধরলাম। 
- 
িসঁিড়র কাছাকািছ আসেতই হঠাৎ িব�ব দা'র সােথ েদখা। 
উনার সােথ েশষবার েদখা হেয়িছেলা উনার বাসায়।েসবার সািজদ আর িব�ব দা'র মেধয্ েকায়া�াম িফিজ� 
িনেয় যা িবতকর্ হেয়িছেলা,েদখার মেতা। িবতেকর্ িব�ব দা সািজেদর কােছ েগাঁ হারা েহেরিছেলা। েসটা ভাবেতই 
এখেনা আমার ৈপশািচক আন� হয়। 
আমােদর েদেখই িব�ব দা েহেস িদেলন। িকছু�ণ কথাবাতর্া বলেলন। 
এরমেধয্ হঠাৎ কের বিৃ� চেল এেলা। মধয্াকােশ সূিযয্ মামা তখনও বহাল তিবয়েত �ল�ল করেছ, আবার 
ওিদেক বিৃ�র িবশাল িবশাল েফাঁটা।�াময্ েলাকজেনর কােছ এই বিৃ�র একিট মজার বয্াখয্া আেছ। তারা বেল, 
িশয়ােলর িবেয় হেল এরকম বিৃ� হয়।েরােদর মেধয্ই বিৃ�।িশয়াল �জািতর মেধয্ িবেয়-িটেয়র �চলন আেছ িকনা 
েক জােন। 
- 
িব�ব দা সহ আমরা কয্াি�েন ঢুকলাম। বিৃ� কমেল েবরুেত হেব। 
সািজদ িতন কাপ চা অডর্ার করেলা। এরপর িব�ব দা'র িদেক তািকেয় বলেলা,- 'দাদা ভাই, চা েখেত অসুিবেধ 
েনই েতা?' 
- 'না না, ইট'স ওেক'- িব�ব দা উ�ের বলেলা। 
এরপর আবার িব�ব দা বলেলা,- 'সািজদ, েতামার সােথ একিট বয্াপাের আলাপ করার িছেলা।' 
তত�েণ চা চেল এেসেছ। বিৃ�র মেধয্ গরম গরম েধাঁয়া উঠা চা'েয়র কােপ চুমকু েদবার ে�ভারটাই অ�রকম। 
সািজদ তার কােপ চুমকু িদেত িদেত বলেলা,- '�াঁ দাদা, বলনু। েকান টিপক?' 
িব�ব দা বলেলা,- 'ওই েয, েতামরা েয বইটােক ��ার বাণী বেলা, েসটা িনেয়। েকারান।' 
সািজদ বলেলা,- 'সমসয্া েনই। বলনু িক বলেবন?' 
িব�ব দা বলেলন,- 'েকারােন একটা সূরা আেছ।সূরাটার নাম বাকরা।' 
সািজদ বলেলা,- 'সূরািটর নাম বাকরা নয়, বাকারা। বাকারা অথর্- গাভী। ইংেরিজেত- The Cow... 
- 'ওই আর িক।এই সূরার ৬-৭ না�ার লাইনগুেলা তুিম িক পেড়েছা?' 
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- 'পেুরা েকারআনই আমরা মােস কেয়কবার কের পিড়। এটা মাকর্স িকংবা ে�েটা'র রচনা নয় েয একবার পড়া 
হেয় েগেলই েশলেফ আজীবেনর জ� সািজেয় রাখেবা।' 
িব�ব দা বলেলন,-' এই লাইনগুেলােত বলা হে�- 
“Verily, those who disbelieve, it is the same to them whether you warn them or do not 
warn them, they will not believe. 
Allah has set a seal on their hearts & on their hearings, and on their eyes there is a 
covering. Theirs will be a great torment.”- Baqara 6-7.... 
এরপর িব�ব দা েসটার বাংলা অথর্ কের বলেলন,- 
 
“ িন�য় যারা অ�ীকার কের, তােদর আপিন সাবধান করুন আর না-ই করুন, তারা �ীকার করেবনা।আ�াহ 
তােদর হৃদেয় এবং তােদর কণর্ কুহের েমাহর েমের িদেয়েছন; তােদর দিৃ�র ওপর আবরণ েটেন 
িদেয়েছন।তােদর জ� আেছ ভয়াবহ শাি�।” 
 
এইটুকু বেল িব�ব দা থামেলন। সািজদ বলেলা,- 'What's wrong with these verses? ' 
িব�ব দা বলেলন,- 'েদেখা, এখােন বলেছ কািফরেদর হৃদেয় আর কােন েতামােদর আ�া েমাহর আই িমন িসল 
েমের েদয়। িসল মারা মােন তালাব� কের েদওয়া, তাই না?' 
- 'হু।' 
- 'এখন কািফরেদর হৃদেয় আর কােন যিদ িসল মারা থােক, তারা েতা সেতয্র বাণী, আই িমন েতামরা েযটােক 
ধেমর্র বাণী বেলা আর িক, েসটা বঝুেত পারেব না। উপলি� করেত পারেব না। আ�া েযেহতু তােদর হৃদেয় আর 
কােন িসল েমের িদে�, তাই তারা ধেমর্র বাণীগুেলা বঝুেত পারেছ না।তাই তারা কািফর েথেক যাে�।নাি�ক 
হে�।তােদর িক েদাষ বেলা? আ�াই েতা চান না তারা আি�ক েহাক।চাইেল িতিন িন�য় হৃদেয় আর কােন িসল 
েমের িদেতা না। আবার, েশেষ এেস বলেছ, তােদর জ� আজাব অেপ�া করেছ।এটা েকমন কথা? একিদেক 
িসল েমের িদেয় সতয্ েবাঝার েথেক দূের রাখেছন, আবার ওইিদেক আজাবও ��ত কের রাখেছন।বয্াপারটা িক 
িঠক? বেলা?' 
িব�ব দা'র কথাগুেলা আমার কােছ খবু েযৗি�ক মেন হেলা।আসেলই েতা। এই আয়াতগুেলা িনেয় েতা এভােব 
েকানিদন ভািব িন। আ�াহ একিদেক বলেছন কািফরেদর অ�ের েমাহর েমের েদন, আবার তােদর জ� শাি�র 
বয্ব�া কের েরেখেছন।বয্াপারটা িক? 
সািজদ মচুিক হাসেলা। চা'েয়র কােপ েশষ চুমুকটুকু িদেয় বলেলা,- 'দাদা, ইসলােমর ইিতহাস পড়েল আপিন 
একে�ণীর মীরজাফরেদর কথা জানেত পারেবন। এরা করেতা িক জােনন? রাসূল সাঃ এর কােছ আসেতা। 
হােতর মিুঠর মেধয্ পাথর িনেয় বলেতা,- মহুা�দ,  আমার হােত িক আেছ বলেত পারেল আিম এ�ুিন ইসলাম 
কবলু করেবা।েদিখ তুিম েকমন নিব? 
রাসূল সাঃ হাসেতন। েহেস বলেতন,- েতামার হােতর িজিনসই বলকু েসগুেলা িক। 
তখন পাথরগুেলা কথা বলেত শুরু করেতা।এটা েদেখ েসই েলাকগুেলা খবু অবাক হেতা।অবাক হেয় বলেতা,- এ 
সা�াৎ জাদুকর।এই বেল পালােতা।অথচ, তারা বেলিছেলা হােত িক আেছ বলেত পারেল ইসলাম কবলু 
করেব।িক�ু রাসূল সাঃ তােদর পরী�ায় পাশ কের েগেল তারা তােক জাদুকর, েজয্ািতষী ইতয্ািদ বেল চেল 
েযেতা।মনুািফকী করেতা। এসব আয়ােত মলূত এই ে�ণীর কািফরেদর কথাই বলা হেয়েছ।যােদর সামেন সতয্ 
উদঘািটত হওয়ার পরও তারা তা অ�ীকার কের।' 
িব�ব দা বলেলন,- 'িক�ু অ�ের েমাহর েমের িদেয় তােদর সতয্ জানা েথেক বি�ত কের, আবার তােদর শাি� 
েদওয়াটা িক িঠক?' 
- 'েমাহর আ�াহ ইে� কের েমের েদন না।এটা িসে�েমিটকয্ািল হেয় যায়।' 
িব�ব দা হাসা শুরু করেলন। বলেলন,- 'Very Interesting! িসে�েমিটকয্ািল িসল পের যায়? হা হা হা।' 
সািজেদর এই কথাটা আমার কােছও িশশুসুলভ মেন হেলা। িসে�েমিটকয্ািল িসল পের যায়? আ�াহ মােরন 
না।এটা েকমন কথা? আয়ােত েতা ��ই আেছ- 'আ�াহ তােদর হৃদেয় েমাহর েমের েদন।' 
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সািজদ বলেলা,- 'দাদা, ধরুন, আিম বললাম,- 'যারা খােব না বেল িস�া� িনেয়ই েফেলেছ, আপিন তােদর েখেত 
বলনু আর না বলনু, তারা েকানভােবই খােব না।আ�াহ তােদর েদহ শুিকেয় েদন।তােদর শরীেরর েরাগ 
�িতেরাধ �মতা কিমেয় েদন।তােদর জ� রেয়েছ কিঠন অসুখ। 
েখয়াল করুন, - এখােন তারা অসু� হে�, তােদর শরীেরর েরাগ �িতেরাধ �মতা কেম যাে�, তারা কিঠন 
অসুেখ পরেত যাে�- েকন এসব হে�? আ�াহ িক ই�া কেরই তােদর সােথ এগুেলা করেছ? নাহ। এগুেলা 
তােদর কমর্ফল।তােদর যেতাই েজার করা েহাক, তারা যখন েকানভােবই খােবনা বেল িস�া� িনেয়ই েফেলেছ - 
তখন িসে�েমিটকয্ািল না খাওয়ার ফেল তােদর শরীর শুিকেয় যােব, শরীেরর েরাগ �িতেরাধ �মতা কেম 
যােব।তারা কিঠন েরােগ পিতত হেব। এসবিকছুর জ� তারাই দায়ী।এখােন আ�াহর ইে� বা অিনে� িকছুই 
েনই। িক�ু, িসে�মটা আ�াহই চালাে�ন।আ�াহ একিট িসে�ম েরিড কের িদেয়েছন। আপিন না েখেল আপনার 
শরীর আ�াহ শুিকেয় েদেবন।আপনার শরীেরর েরাগ �িতেরাধ �মতা কিমেয় েদেবন।িদনেশেষ, আপনার একিট 
কিঠন েরাগ হেব। এটা একটা িসে�ম।এই িসে�েম আপিন তখনই পড়েবন- যখন আপিন িনজ েথেক খােবন না 
বেল িস�া� িনেয় েফলেবন। 
 
িঠক েসভােবই- যারা িস�া� িনেয় েফেলেছ েয, তােদর সামেন যেতা �মান, যেতা দিললই আসুক, তারা সতয্েক 
েমেন িনেব না, অ�ীকার করেবই করেব, তােদর অ�ের আর কােন িসে�েমিটকয্ািল একিট িসল পের যাে�। না 
খাওয়ার ফেল আপিন েযভােব শুিকেয় যান, আপনার শরীেরর েরাগ �িতেরাধ �মতা কেম যায়, আপনার কিঠন 
অসুখ হয়, িঠক েসভােব, িব�াস করেবন না বেল িস�া� যখন িনেয়ই েফেলেছন- তখন আপনার অ�ের,কােন 
িসল পের যাে�, আর িদনেশেষ, আপনার জ� অেপ�া করেছ কিঠন অসুখ, আই িমন আজাব।এরজ� 
আ�াহেক ে�ইম করা হেব েকন?' 
সািজদ একনাগােড় কথাগুেলা বেল েগেলা। িব�ব দা'র মখু খািনকটা ফয্াকােশ হেয় েগেলা। িতিন স�বত বেুঝ 
েগেছন বয্াপারটা। 
আিম বললাম,- 'বা�া! িক িদেয় িক বিুঝেয় িদিল ের ভাই। আিম হেল েতা হ-য-ব-র-ল কের েফলতাম। 
সািজদ মচুিক হাসেলা। 
- 
বিৃ� অেনক�ন আেগই েথেম েগেছ। আমরা িব�ব দা'র কাছ েথেক িবদায় িনেয় েবিরেয় এলাম েসিদন। 
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মশুিরকেদর েযখােনই পাও, হতয্া কেরা.... অতঃপর 

নীলা�ন দা মেন-�ােণ একজন খাঁিট বাংলােদিশ। 
বাংলােদশ, বাংলােদেশর �াধীণতা মিু�সং�ামেক িতিন েকানিকছুর সােথ কে�ামাইজ করেত রািজ নন। 
 
সািজেদর সােথ নীলা�ন দা'র খবুই ভােলা স�কর্।নীলা�ন দা'েক আমরা ভােলােবেস িনল ুদা বেলই ডািক।উিন 
একাধাের কিব,রাজনীিতিবদ,এবং সাংবািদক। 
 
আজেক সািজেদর সােথ িনল ুদা'র একিট িবষেয় আলাপ হেব।কেয়কিদন আেগ িনল ুদা �েগ আল েকারআেনর 
একিট আয়াতেক 'স�াসবাদী আয়াত' বেল কটা� কের একিট েপা� কেরেছ। 
েস বয্াপাের সুরাহা করেত িনজ েথেকই িনল ুদা'র বাসায় যাি� আমরা। 
 
আমরা িবেকল চারেট'য় িনল ুদা'র বাসার উে�েশয্ রওনা িদলাম। উনার বাসায় এর আেগ কখেনা আিসিন। উনার 
সােথ েদখা হেতা ে�স �াব আর িবিভ� ে�া�ােম।তেব, উিন েয নীলে�েত থােকন, েসটা জািন। 
নীলে�েত এেস সািজদ িনল ুদা'েক েফান িদেলা। 
িনল ুদা'েক েফান িদেতই ওপাশ েথেক সু�র একিট িরংেটান েবেজ উঠেলা। 
িরংেটােন েসট করা িছেলা ব�ব�ু েশখ মিুজবরু রহমােনর ৭ ই মােচর্র েসই িবখয্াত ভাষণ। 
সািজদ েফােনর লাউড �ীকার অন কের িদেলা।আমরা আবার শুনলাম, ব�ব�ুর েসই িচরেচনা ভাষণিট। 
ব�ব�ু বলেছ- 'আমরা তােদর ভােত মারেবা, আমরা তােদর পািনেত মারেবা। এবােরর সং�াম আমােদর মিু�র 
সং�াম, এবােরর সং�াম আমােদর �াধীণতার সং�াম।' 
পর পর দু'বার িরং হওয়ার পর ততৃীয়বাের িনল ুদা েফান িরিসভ করেলন। 
সািজদেক িনল ুদা ভােলামত বাসার িঠকানা বিুঝেয় িদেলন। 
 
বাইের েথেক কিলংেবল বাজেতই বেুড়া মেতা এক ভ�েলাক দরজা খেুল িদেলা। 
আমরা েভতের েগলাম। 
বেল িনই, আমরা েয উে�েশয্ এখােন এেসিছ, েসটা িনল ুদা'েক জানােনা হয়িন। 
িনল ুদা'র একিট গুেণর কথা বলা হয়িন।কিবতা েলখা,সাংবািদকতা এর পাশাপািশ িনল ুদা খবু ভােলা ছিবও 
আেঁক। 
আমরা ঘের �েবশ করা মা�ই বেুড়া েলাকিট আমােদর েসাজা িনল ুদা'র রুেম িনেয় েগেলা।মেন হয়, উনার উপর 
এই িনেদর্শটাই িছেলা। 
আমরা িনল ুদা'র রুেম এেস েদিখ উিন ছিব আকঁেছন। মিু�যেু�র ছিব।�ায়ই আকঁা হেয় েগেছ। 
জলপাই রঙা েপাশােকর একজন িমিলটাির।িমিলটািরর বাম হােত একিট রাইেফল। একজন অধর্ ন� 
মিহলা।মিহলার চুল েখালা। মিহলা েবঁেচ েনই। িমিলটািরটা মিহলােক েটেন িনেয় যাে�।মেন হয় ভাঁগােড় িনে�প 
করেব- এরকম িকছু।পােশই একিট ডা�িবন টাইপ িকছু।চার'েট কাক বেস আেছ েসটার উপর।জয়নুেলর 'দূিভর্�' 
ছিবটার মেতাই। 
আমােদর িদেক না িফেরই িনল ুদা বলেলন,- 'িকের, এত ঘটা কের েদখা করেত এসিছস েয?' 
সািজদ বলেলা,- 'ও মা, েতামার সােথ েদখা হয়না কি�ন, েদখেত মন চাইেলা বেল চেল এলাম। িড�াবর্ কেরিছ 
বিুঝ?' 
- 'আের না না ,  তা বিলিন' - এইটুকু বেল িনল ুদা ঘাঁড় ঘিুরেয় আমােদর িদেক তাকােলা।আমােক েদেখ িনল ুদা 
বেল উঠেলা,- 'আিরফ না?' 
- 'হু'- সািজদ বলেলা। 
- 'আের�াস! আজ েদিখ আমার বাসায় চাঁেদর হাট। তুিম েতা জে�শ কিবতা িলেখা ভাই আিরফ। িবিচ�ায় 
েতামার কিবতা আিম �ায়ই পিড়।' 
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িনল ুদা'র মেুখ এরকম কথা শুেন আিম ল�ায় মের যাি�লাম।সািজদ বলেলা,- 'জােনা দাদা, তােক কেতা কের 
বিল, কিবতার একটা পা�ুিলিপ েরিড কর বইেমলার জে�।িক�ু েস বেল, ওর নািক ভয় কের।দয্ােখা েতা দাদা।' 
িনল ু দা বলেলা,- '�াঁ �াঁ, পা�ুিলিপ েরিড কেরা।একবার বই েবর হেয় েগেল েদখেব ভয় টয় সব েদৗঁেড় 
পালােব।েতামার েলখার হাত দারুন। আিম পিড় েতা।েবশ ভােলা িলেখা।' 
সািজদ বলেলা,- 'দাদা, ওটা িক মিু�য�ু েকি�ক ছিব? েযটা আকঁেছা?' 
- 'হু'- িনল ুদা'র উ�র। 
- 'আ�া দাদা, মিু�য�ু িনেয় আমার িবেশষ পড়াশুনা েনই। তুিম েতা আবার এই লাইেনর।আজ েতামার কাছ 
েথেক মিু�যেু�র গ� শুনেবা।' 
িনল ুদা মচুিক হাসেলন। তুিলর েশষ আচঁড় খানা িদেয় খােটর উপর উেঠ বসেলন।আমরা দু'জন তত�েণ দুিট 
েচয়াের বেস পেড়িছ। 
বেুড়া ভ�েলাক ে� েত কের কিফ িনেয় এেসেছন। 
িনল ুদা কিফেত চুমুক িদেত িদেত মিু�যেু�র গ� বলেত শুরু করেলন,- 
'১৯৭১ সাল।পি�ম পািক�ােনর হােত িনযর্ািতত,িনে�িষত বাঙািলরা। যখনই তারা িনেজেদর অিধকার আদােয়র 
জ� েসা�ার হেয়েছ, তখনই পািক�ািনরা বাঙািলেদর উপর চািলেয়েছ অতয্াচার,িনযর্াতন।' 
িনল ুদা'র ক� ভাির হেয় এেলা। মিু�যেু�র আলাপ উঠেলই উিন এরকম আেবগেকি�ক হেয় যান। 
িতিন বেল যাে�ন- 'এই অতয্াচার, এই িনযর্াতেনর মা�া এতই ভয়াবহ হেয় উঠেলা েয- বাঙািলরা েশষপযর্� 
িনেজেদর এবং িনেজেদর মাতভূৃিমেক র�া করেত অ� হােত তুেল িনেত বাধয্ হেলা। 
তখন চলেছ উ�� মাচর্ মাস। হাজার বছেরর ে�� বাঙািল, বাংলা ও বাঙািল জািতর কণর্ধার,  ইিতহােসর 
বরপ�ু,জািতর জনক ব�ব�ু েশখ মিুজবরু রহমান েরসেকাসর্ ময়দােন সস� যেু�র ডাক িদেলন।' 
সািজদ বলেলা,- 'দাদা, েতামার েফােনর িরংেটােন শুিন েতা। আমরা তােদর ভােত মারেবা, আমরা তােদর 
পািনেত মারেবা। 
বাবাের! িক সাংঘািতক কথা।' 
িনল ু দা কপােলর ভাঁজ দীঘর্ কের বলেলন,- 'সাংঘািতক বলিছস েকন? বরং বল, এিটই হেলা বাঙািলর 
মহাকাবয্।েসিদন এরকমভােব বাঙািলেদর অনু�ািণত না করেল আমরা িক �াধীনতার �াদ েপতাম?' 
- 'তাই বেল েমের েফলার কথা? এটা েতা আইন হােত তুেল েনবার মেতা।'- সািজদ বলেলা। 
িনল ুদা বলেলা,- 'েযখােন িনেজেদর অি��ই িবল�ু হবার পেথ, েসখােন তুই আইন বানাি�স? যেু�র ময়দােন 
েকান আইন চেল না।' 
- 'তারপর?' 
- 'েশখ মিুজেবর েসই ঐিতহািসক ভাষেণ উ��ু হেয় বাঙািলরা ঝািপেয় পড়েলা যেু�।' 
আিম বললাম,- 'তারা পািক�ািনেদর মারেলা, এবং মরেলা, তাই না?' 
- '�াঁ।' 
- 'যেু�র পের 'আমরা তােদর ভােত মারেবা, পািনেত মারেবা' অথবা, 'যার যা িকছু আেছ, তাই িনেয় যেু� 
ঝািপেয় পেড়া' এরকম কথার জ� েশখ মিুজবেক িক েজল-েটল খাটেত হেয়েছ? বা েকউ তােক স�ােস 
উ�ািনদাতা িকংবা খেুন মদদদাতা বেল ে�ইম কেরেছ?'- সািজদ িজেজ্ঞস করেলা। 
- 'েতার মাথায় িক েগাবর নািক ের সািজদ? এটা েকান কথা বলিল? েশখ মিুজবেক এটার জ� ে�ইম করেব 
েকন? যেু�র ময়দােন এটা িছেলা একজন কমান্ডােরর কমান্ড।এটা অপরাধ নয়।বরং, এটার জ� িতিন 
ইিতহােস অমর হেয় আেছন।িনযর্ািতত বাঙািলেদর মিু�র িদশাির, মহান এ েনতা। এভােব দীঘর্ নয় মাস 
র��য়ী যেু�র পর আমরা েপলাম একিট �াধীন ভূ-খন্ড।একিট �াধীন পতাকা।' 
- 'আ�া দাদা, িঠক একই কাজ যিদ পিৃথবীর অ��াে� অ� েকউ কের, ধরুন, িনযর্ািতত,িনে�িষত, দিলত 
মানুেষর অিধকার আদােয়র জ� পিৃথবীর অ� েকাথাও যিদ অ�েকান েনতা এরকম কথা বেল- যিদ বেল,- 
শ�েদর েযখােনই পাও, হতয্া কেরা। আর, এই কমােন্ড উ��ু হেয় যিদ িনযর্ািতত মানুষগুেলা যেু� ঝাঁিপেয় 
পেড়- আপিন েসটােক েকান েচােখ েদখেবন?' 
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- 'অবশয্ই আিম ওই েনতার পে� থাকেবা এবং তার এই কথার, এই কােজর �শংসা করেবা।'- িনল ু দা 
বলেলন। 
- 'েযমন?' 
- 'েযমন আিম েচ গুেয়ভারার সং�ামেক �াগত জানাই, আিম েজােসফ �য্ািলন, মাও েস তুংেয়র সং�ামেক 
�াগত জানাই।এরা সবাই িনযর্ািততেদর অিধকােরর জ� লেড়েছন।' 
এবার সািজদ বলেলা,- 'দাদা, আপিন আরবেদর ইিতহাস জােনন?' 
- 'িক রকম?' 
- 'েচৗ� শত বৎসর আেগর কথা।আরেবর �চিলত ধমর্িব�ােসর বীপিরেত একিট নতুন ধমর্িব�াস েসখােন 
মাথাচাড়া িদেয় উেঠ।' 
- 'হু' 
- িকছু মানুষ ে��ায়, েকানরকম েজারজবরদি� ছাড়াই এই ধমর্িটর �িত অনুরািগ হেয় পেড়। তারা দেল দেল 
এই ধমর্িব�াস েমেন িনেত শুরু কের।িক�ু সমাজপিতেদর এটা স� হয়িন।যারা যারা এই ধমর্িটেক েমেন 
িনি�েলা- তােদর উপরই েনেম আসিছেলা অকথয্ িনযর্াতন। বেুকর উপর পাথর তুেল েদওয়া, উেটর েপছেন রিশ 
িদেয় েবঁেধ মরুভূিমেত ঘরুােনা, গদর্ান িনেয় েনওয়া কেতা িক। একপযর্ােয়, এই ধেমর্র �চারক, এবং তার স�ী-
সাথীেদর েদশ ছাড়া করা হেলা। এমন েকান িনযর্াতন েনই, যা তােদর উপর েনেম আেস িন। 
�েদশ হারা, �জন হারা হেয় তারা তখন িব��। 
৭১ এ আমােদর শ� েযমন িছেলা পািক�ান, ১৪০০ বছর আেগর েস সময়টায় মসুলমানেদর শ� িছেলা 
মশুিরকরা।তাহেল, এই অতয্াচার, িনযর্াতেনর িবরুে� দাঁিড়েয়, তােদর েনতা যিদ েঘাষণা েদয়- েতামরা 
মশুিরকেদর েযখােনই পাও, হতয্া কেরা',  তাহেল দাদা এেত িক েকান অপরাধ, েকান স�াসবাদ �কাশ পায়?' 
িনল ুদা চুপ কের আেছ। 
সািজদ বেল েযেত লাগেলা,- 'েশখ মিুজেবর 'আমরা তােদর ভােত মারেবা , পািনেত মারেবা' যিদ বাঙািলর 
মহাকাবয্ হয়, এটা যিদ স�াসবােদ উ�ািন না হয়, তাহেল আেরকিট যেু�র েঘাষণা �রূপ বলা- 'েতামরা 
মশুিরকেদর েযখােনই পাও হতয্া কেরা' এই কথাটা েকন স�াসবাদী কথা হেব? এিট েকন জ�ীবােদ উ�ািন 
হেব? 
িক�ু, হতয্ার িনেদর্শ েদবার পেরর আয়ােত আেছ- 'মশুিরকেদর েকউ যিদ েতামােদর কােছ আ�য় �াথর্না কের, 
তােদর িনরাপদ �ােন আ�য় দাও।' 
েশখ মিুজব িক বেলিছেলন,- 'আমরা তােদর ভােত মারেবা, পািনেত মারেবা। িক�ু তােদর েকউ এেস আমােদর 
কােছ আ�য় চাইেল, আমরা তােদর িনরাপদ জায়গায় আ�য় েদেবা,  বেলিছেলন? বেলন িন। পিৃথবীর েকান 
কমান্ডার শ�েদর এরকম িনরাপদ আ�য় েদবার কথা বেল িন। বরং, িনেদর্শ েদয়- েদখা মা�ই গুিল করার।' 
আিম বললাম,- 'হু'। 
সািজদ বলেলা,- 'দাদা, েকারআেন আেরা আেছ- 'েকউ যিদ িবনা অপরােধ েকান িনেদর্াষ বয্ি�েক খনু করেলা, 
েস েযন পেুরা মানবজািতেকই খনু করেলা।' এরকম একিট কথা, পিৃথবীর েকান মানুষ,েকান েনতা,েকান �েন্থ 
িক আেছ? েনই। 
৭১ এ পািক�ািনেদর মারার েঘাষণা িদেয়ও েশখ মিুজব যিদ আপনার কােছ মহানায়ক হন, তাহেল ১৪০০ বছর 
আেগ, এরকম েঘাষণা আেরকজন িদেয় থাকেল- িতিন েকন আপনার েচােখ খলনায়ক হেবন? অপরাধী হেবন? 
একই কথা, একই িনেদর্েশর জ� আপিন একজনেক মহামানব মেন কেরন, অ�জনেক মেন কেরন স�াসী, েকন 
দাদা? ে�ফ িক ধমর্ িবেরািধতার জ�? 
একজেনর এরকম েঘাষণােক েফােনর িরংেটান কের েরেখেছন, অ�জেনর এরকম েঘাষণােক স�াসবাদী  
কথাবাতর্া, জ�ীবাদী কথাবাতর্া বেল কটা� কের েলখা িলেখন, েকন? এটা িক েফয়ার,দাদা?' 
- 'হুম।'- িনল ুদা িকছুটা একমত। 
সািজদ বলেলা,- 'দাদা, অেনক নাি�কেক েকারআেনর একিট আয়াতেক অ� আয়ােতর সােথ কন্�ািড�ির বলেত 
েদেখিছ। অথচ, তারা েকানিদনও সূরা তাওবার 'েতামরা মশুিরকেদর েযখােনও পাও হতয্া কেরা' এটােক সূরা 
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মােয়দার 'েকউ যিদ িনরাপরাধ েকান বয্ি�েক হতয্া করেলা,েস েযন পেুরা মানবজািতেকই হতয্া করেলা' এটার 
সােথ কন্�ািড�ির বলেত েদিখ না। 
অথচ, েসভােব ভাবেল, এই দুই আয়ােত দু রকম কথা বলা হে�।একবার েমের েফলেত বলেছ, একবার বলেছ- 
মারেল পেুরা মানবজািতেক হতয্া করার মেতা চরম পাপ হেব।িক�ু তবওু নাি�করা এই দুেটােক এক পা�ায় 
এেন কথা বেল না। েকন বেল না? কারন, তারাও জােন দুেটা আয়াত নািজেলর ে��াপট স�ণূর্ িভ�। এই 
দুেটােক এক কের বলেত েগেলই নাি�করা ধরা পড়েব, তাইই বেল না।' 
 
িনল ুদা সব শুনেলন। শুেন বলেলন,- 'এরজ�ই বিুঝ মিু�যেু�র গ� শুনেত এসিছিল?' 
- 'না দাদা, শুধু ডাবল-�য্ান্ডবািজটা উপলি� করেত এেসিছ। হা হা হা।' 
েনহাৎ ভােলা স�কর্ বেলই িনল ুদা েসিদন রাগ কেরন িন হয়েতা। 
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��ােক েক সিৃ� করেলা? 

লয্া�েপাে�র অ�� আেলায় একজন বয়� েলােকর ছায়ামিূতর্ আমােদর দিৃ�েগাচর হেলা।গােয় েমাটা একিট 
শাল জড়ােনা। েপৗেষর শীত। েলাকটা হালকা কাঁপেছও। 
 
আমরা খলুনা েথেক িফরিছলাম। আিম আর সািজদ। 
ে�শান মা�ােরর রুেমর পােশর একিট েবি�েত েলাকটা আটঁসাঁট হেয় বেস আেছ। 
ে�শােন এরকম কেতা েলাকই েতা বেস থােক।তাই েসিদেক আমার িবেশষ েকান েকৗতুহল িছেলা না।িক�ু 
সািজদেক েদখলাম েসিদেক এিগেয় েগেলা। 
েলাকটার কােছ িগেয়ই সািজদ ধপাস কের বেস পড়েলা।আিম দূর েথেক েখয়াল করলাম, েলাকটার সােথ সািজদ 
েহেস েহেস কথাও বলেছ। 
আ�যর্! খলুনার ে�শান।এখােন সািজেদর পিরিচত েলাক েকাথা েথেক এেলা? তাছাড়া, েলাকিটেক েদেখ িবেশষ 
েকউ বেলও মেন হে� না। মেন হে� েকান বাদাম িবে�তা।বাদাম িবি� েশেষ �িতিদন ওই জায়গায় বেসই 
রাত কািটেয় েদয়। 
আমােদর রােতর ে�ন। এখন বােজ রাত দু'েটা।এই সমেয় সািজেদর সােথ কােরা েদখা করার কথা থাকেল তা 
েতা আিম জানতামই। অ�ুত! 
 
আিম আেরকটু এিগেয় েগলাম। একটু অ�সর হেতই েদখলাম, ভ�েলােকর হােত একিট বইও আেছ।দূর েথেক 
আিম বঝুেত পাির িন। 
সািজদ আমােক ইশারা িদেয় ডাকেলা। আিম েগলাম। 
েলাকটার েচহারাটা েবশ েচনা েচনা লাগেছ,িক�ু সিঠক মেন করেত পারিছ না। 
সািজদ বলেলা,- 'এইখােন েবাস।ইিন হে�ন হুমায়নু সয্ার।' 
হুমায়নু সয্ার? এই নােম েকান হুমায়নু সয্ারেক েতা আিম িচিন না।সািজদেক িজেজ্ঞস করেত যােবা েয েকান 
হুমায়নু সয্ার, অমিন সািজদ আবার বলেলা,- 'হুমায়নু আজাদেক িচিনস না? ইিন আর িক।' 
এরপর েস েলাকটার িদেক িফের বলেলা,- 'সয্ার, এ হেলা আমার ব�ু, আিরফ।' 
েলাকটা আমার িদেক তাকােলা না। সািজেদর িদেক তািকেয় আেছ।েঠাঁেট মদৃু হািস। 
আমার তখেনা েঘার কাটেছই না।িক হে� এসব? আিমও ধপাস কের সািজেদর পােশ বেস েগলাম। 
 
সািজদ আর হুমায়নু আজাদ নােমর েলাকটার মেধয্ আলাপ হে�।এমনভােব কথা বলেছ, েযন তারা পর�র 
পর�রেক অেনক আেগ েথেকই িচেন। 
েলাকটা সািজদেক বলেছ,- 'েতােক কেতা কের বেলিছ, আমার েলখা 'আমার অিব�াস' বইটা ভােলামেতা 
পড়েত। পেড়িছিল?' 
সািজদ বলেলা,- '�াঁ সয্ার। পেড়িছ েতা।' 
- 'তাহেল আবার আি�ক হেয় েগিল েকন? িন�য় েকান তয্াদেড়র ফাঁেদ পেড়িছস? েক েস? নাম বল? েপছেন 
েয আেছ, িক জািন নাম?' 
- 'আিরফ......' 
- '�াঁ, এই তয্াদেড়র ফাঁেদ পেড়িছস বিুঝ? দাঁড়া, তােক আিম মজা েদখাি�........' 
এই বেল েলাকটা বসা েথেক উঠেত েগেলা। 
সািজদ েজাের বেল উঠেলা,- 'না না সয্ার। ও িক�ু জােন না।' 
- 'তাহেল?' 
- 'আসেল সয্ার, বলেত সংেকাচ েবাধ করেলও সতয্ এটাই েয, নাি�কতার উপর আপিন েযসব লিজক 
েদিখেয়েছন, েসগুেলা এতটাই দূবর্ল েয, নাি�কতার উপর আিম েবিশিদন ঈমান রাখেত পাির িন।' 
এইটুকু বেল সািজদ মাথা িনঁচু কের েফলেলা। 
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েলাকটার েচহারাটা মহূুেতর্ই রু� ভাব ধারন করেলা। বলেলা,- 'তার মােন বলেত চাইিছস, তুই এখন আমার 
েচেয়ও বড় পিন্ডত হেয় েগিছস? আমার েচেয়ও েবিশ পেড় েফেলিছস? েবিশ বেুঝ েফেলিছস?' 
সািজদ তখনও মাথা িনঁচু কের আেছ। 
েলাকটা বলেলা,- 'যাক েগ! একটা িসগােরট খােবা।ময্াচ েনই। েতার কােছ আেছ?' 
- 'ি� সয্ার।'- এই বেল সািজদ বয্াগ খেুল একিট ময্াচ েবর কের েলাকটার হােত িদেলা।সািজদ িসগােরট খায় 
না।তেব, �েয়াজনীয় িজিনসগুেলা তার বয্ােগ থােক সবসময়। 
 
েলাকটা িসগােরট ধরােলা।কেয়কটা েজাের েজাের টান িদেয় ফুসঁ কের একমখু েধাঁয়া ছাড়েলা।েধাঁয়াগুেলা 
মহূুেতর্ই কুন্ডুিল আকাের ে�শান মা�ােরর ঘেরর েরিলং েবেয় উেঠ েযেত লাগেলা উপেরর িদেক।আিম েসিদেক 
তািকেয় আিছ। 
 
েলাকটার কািশ উেঠ েগেলা। কাশেত কাশেত েলাকটা বসা থােক উেঠ পড়েলা। এই মহূুেতর্ উনার িসগােরট 
খাওয়ার আর স�বত ইে� েনই।েলাকটা িসগােরেটর টুকেরািটেক িনেচ েফেল পা িদেয় একিট ঘষা িদেলা।অমিন 
িসগােরেটর �ল� টুকেরািট েথতঁেল েগেলা। 
সািজেদর িদেক িফের েলাকটা বলেলা,- 'তাহেল এখন িব�াস কিরস েয ��া বেল েকউ আেছ?' 
সািজদ �াঁ সূচক মাথা নাড়েলা। 
- '��া এই িব�েলাক,  িব���া� সিৃ� কেরেছ বেল িব�াস কিরস েতা?' 
আবােরা সািজদ �াঁ সূচক মাথা নাড়েলা। 
এবার েলাকটা একটা অ�ুত ভয়�ররকম হািস িদেলা।এই হািস এতটাই িবদঘেুট িছেলা েয আমার গা ছমছম 
করেত লাগেলা। 
েলাকিট বলেলা,- 'তাহেল বল েদিখ, ��ােক েক সিৃ� করেলা?' 
এই ��িট কের েলাকিট আবার েসই িবদঘেুট হািসটা হাসেলা। গা ছমছেম। 
সািজদ বলেলা,- 'সয্ার, বাই েডিফিনশন,  ��ার েকান সিৃ�কতর্া থাকেত পাের না।যিদ বিল X-ই সিৃ�কতর্ােক 
সিৃ� কেরেছ, তৎ�ণাৎ আবার �� উঠেব, তাহেল X- এর সিৃ�কতর্া েক? যিদ বিল Y, তাহেল আবার �� উঠেব, 
Y এর সিৃ�কতর্া েক? এভােবই চলেত থাকেব। েকান সমাধােন যাওয়া যােব না।' 
েলাকিট বলেলা,- 'সমাধান আেছ।' 
- 'িক েসটা?' 
- 'েমেন েনওয়া েয- ��া নাই,বয্স!'- এইটুকু বেল েলাকিট আবার হািস িদেলা। হা হা হা হা। 
সািজদ আপি� জানােলা। বলেলা,- 'আপিন ভুল, সয্ার।' 
েলাকিট েচাখ কপােল তুেল বলেলা,- 'িক? আিম? আিম ভুল?' 
- 'ি� সয্ার।' 
- 'তাহেল বল েদিখ, ��ােক েক সিৃ� করেলা? উ�র েদ।েদিখ কেতা বড় জ্ঞােনর জাহাজ হেয়িছস তুই।' 
আিম বঝুেত পারলাম এই েলাক সািজদেক যিু�র গয্াড়াকেল েফলার েচ�া করেছ। 
সািজদ বলেলা,- 'সয্ার, গত শতা�ীেতও িবজ্ঞািনরা ভাবেতন, এই মহািব� অন�কাল ধের আেছ।মােন, এটার 
েকান শুরু েনই।তারা আেরা ভাবেতা, এটার েকান েশষও নাই।তাই তারা বলেতা- েযেহতু এটার শুরু-েশষ িকছুই 
নাই, সুতরাং, এটার জ� একটা সিৃ�কতর্ারও দরকার নাই। 
িক�ু থােমর্াডাইনািমে�র তাপ ও গিতর সূ�গুেলা আিব�ার হওয়ার পর এই ধারনা েতা পেুরাপিুরভােব ভয্ািনশ 
হয়ই,সােথ পদাথর্িবজ্ঞােনও ঘেট যায় একটা িব�ব।থােমর্াডাইনািমে�র তাপ ও গিতর ি�তীয় সূ� বলেছ- 'এই 
মহািব� �মাগত ও িনরবি�� উ�াপ অি�� েথেক  পযর্ায়�েম উ�াপহীন অি�ে�র িদেক েধেয় যাে�।িক�ু 
এই সূ�টােক উে�ােথেক �েয়াগ কখেনাই স�ব নয়।অথর্াৎ, কম উ�াপ অি�� েথেক এটােক েবিশ উ�াপ 
অি�ে�র িদেক িনেয় যাওয়া আেদৗ স�ব নয়।এই ধারনা েথেক �মান হয়, মহািব� িচর�ন নয়।এটা অন�কাল 
ধের এভােব েনই।এটার একটা িনিদর্� শুরু আেছ।থােমর্াডাইনািমে�র সূ� আেরা বেল, - এভােব চলেত চলেত 
একসময় মহািবে�র সকল শি�র অব�য় ঘটেব।আর মহািব� �ংস হেব।' 
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েলাকিট বলেলা,- 'উফফফফ! আসেছন ৈবজ্ঞািনক ল�।ু সহজ কের বল বয্াটা।' 
সািজদ বলেলা,- 'সয্ার, একটা গরম কিফর কাপ েটিবেল রাখা হেল, েসটা সমেয়র সােথ সােথ আে� আে� তাপ 
হারােত হারােত ঠান্ডা হেতই থাকেব।িক�ু েসটা েটিবেল রাখার পর েয পিরমাণ গরম িছেলা, সমেয়র সােথ সােথ 
েসটা আেরা েবিশ গরম হেয় উঠেব- এটা অস�ব।এটা েকবল ঠান্ডাই হেত থাকেব। একটা পযর্ােয় িগেয় েদখা 
যােব, কিফর কাপটা সম� তাপ হািরেয় এেকবাের ঠান্ডা হেয় েগেছ। এটাই হে� থােমর্াডাইনািমে�র সূ�।' 
- 'হুম,েতা?' 
- 'এর েথেক �মান হয়, মহািবে�র একটা শুরু আেছ। মহািবে�র েয একটা শুরু আেছ- তারও �মান িবজ্ঞািনরা 
েপেয়েছ। মহািব� সিৃ� তে�র উপর এ যাবৎ যেতাগুেলা িথওির িবজ্ঞািনমহেল এেসেছ, তার মেধয্ সবেচেয় 
�হণেযাগয্,  �মােনর িদক েথেক সবেচেয় শি�শালী িথওির হেলা- িবগ বয্াং িথওির।িবগ বয্াং িথওির বলেছ- 
মহািবে�র জ� হেয়েছ একিট িবে�ারেণর ফেল।তাহেল সয্ার, এটা এখন িনি�ত েয, মহািবে�র একিট শুরু 
আেছ।' 
েলাকটা �াঁ সূচক মাথা নাড়েলা। 
সািজদ আবার বলেত শুরু করেলা,- সয্ার, আমরা সহজ সমীকরণ প�িতেত েদখেবা ��ােক সিৃ�র �েয়াজন 
আেছ িকনা, মােন ��ার সিৃ�কতর্া থাকেত পাের িকনা। 
সকল সিৃ�র একটা িনিদর্� শুরু আেছ এবং েশষ আেছ............ ধির, এটা সমীকরণ ১। 
মহািব� একিট সিৃ�........... এটা সমীকরণ ২। 
এখন সমীকরণ ১ আর ২ েথেক পাই- 
সকল সিৃ�র শুরু এবং েশষ আেছ।মহািব� একিট সিৃ�,তাই এটারও একটা শুরু এবং েশষ আেছ। 
তাহেল, আমরা েদখলাম- উপেরর দুিট শতর্ পর�র িমেল েগেলা,এবং তােত থােমর্াডাইনািমে�র তাপ ও গিতর 
সূে�র েকান বয্াঘাত ঘেট িন। 
- 'হু' 
- 'আমার ততৃীয় সমীকরণ হে�- '��া সবিকছু সিৃ� কেরেছন।' 
তাহেল েখয়াল করুন, আমার �থম শেতর্র সােথ িক�ু ততৃীয় শতর্ ময্াচ হে� না। 
আমার �থম শতর্ িছেলা- সকল সিৃ�র শুরু আর েশষ আেছ।িক�ু ততৃীয় শেতর্ কথা বলিছ ��া িনেয়।িতিন সিৃ� 
নন, িতিন ��া।তাই এখােন �থম শতর্ খােট না।সােথ, তাপ ও গিতর সূ�িটও এখােন আর খাটেছ না।তার মােন, 
��ার শুরুও েনই, েশষও নাই।অথর্াৎ, তােক নতুন কের সিৃ�রও �েয়াজন নাই।তার মােন ��ার আেরকজন ��া 
থাকারও �েয়াজন নাই। িতিন অনািদ, অন�।' 
এইটুকু বেল সািজদ থামেলা। হুমায়নু আজাদ নােমর েলাকিট কপােলর ভাঁজ দীঘর্ কের বলেলন,- 'িক ভংচং 
বঝুািল এগুলা? িকসব সমীকরণ টমীকরণ? এসব িক? েসাজা সা�া বল।আমােক অ� িশখাি�স? Laws Of 
Causality স�েকর্ ধারনা আেছ? Laws Of Causality মেত, সবিকছুর েপছেন একটা Cause বা কারণ 
থােক। েসই সূ� মেত, ��ার েপছেনও একটা কারণ থাকেত হেব।' 
সািজদ বলেলা,- 'সয্ার, উে�িজত হেবন না ি�জ।আিম আপনােক অ� িশখােত যােবা েকান সাহেস? আিম শুধু 
আমার মেতা বয্াপারিট বয্াখয্া কেরিছ।' 
- 'কচু কেরিছস তুই।Laws Of Causality িদেয় বয্াখয্া কর। '- েলাকটা উ��ের বলেলা। 
- 'সয্ার, Laws Of Causality বলবৎ হয় তখনই, যখন েথেক Time, Space এবং Matter জ� লাভ কের, 
িঠক না? কারন, আইন�াইেনর িথওির অফ িরেলিটিভিটও �ীকার কের েয- Time িজিনসটা িনেজই Space 
আর Matter এর সােথ কােনে�ড।Cause এর ধারনা তখনই আসেব, যখন Time-Space-Matter এই 
বয্াপারগুলা ৈতির হেব।তাহেল, িযিনই এই Time-Space-Matter এর ��া, তােক িক কের আমরা Time-
Space-Matter এর বাটখারােত বিসেয় Laws Of Causality িদেয় িবচার করেবা,সয্ার? এটা েতা লিজক 
িবরু�, িবজ্ঞান িবরু�।' 
েলাকটা চুপ কের আেছ। িকছু হয়েতা বলেত যাি�েলা। এরমেধয্ই আবার সািজদ বলেলা,- 'সয্ার, আপিন Laws 
Of Causality'র েয সংজ্ঞা িদেয়েছন, েসটা ভুল।' 
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েলাকটা আবার েরেগ েগেলা। েরেগেমেগ অি�শমর্া হেয় বলেলা,- 'এই েছাকরা! আিম ভুল বেলিছ মােন িক? তুই 
িক বলেত চাস আিম িবজ্ঞান বিুঝ না?' 
সািজদ বলেলা,- 'না না সয্ার, একদম তা বিলিন। আমার ভুল হেয়েছ।আসেল, বলা উিচত িছেলা েয- Laws Of 
Causality'র সংজ্ঞা বলেত িগেয় আপিন েছা� একটা িজিনস িমস কেরেছন।' 
েলাকটার েচহারা এবার একটু �াভািবক হেলা।বলেলা,- 'িক িমস কেরিছ?' 
- 'আপিন বেলেছন, Laws Of Causality মেত, সবিকছুরই একিট Cause থােক।আসেল এটা সয্ার েসরকম 
নয়। Laws Of Causality হে�- Everything which has a beginning has a cause.. অথর্াৎ, এমন 
সবিকছু, েযগুেলার একটা িনিদর্� শুরু আেছ- েকবল তােদরই Cause থােক।��ার েকান শুরু েনই, তাই ��ােক 
Laws Of Causality িদেয় মাপাটা যিু� এবং িবজ্ঞান িবরু�।' 
েলাকটার মখু িকছুটা গ�ীর হেয় েগেলা।বলেলা,- 'তুই িক েভেবিছস, এরকম ভাির ভাির িকছু শ� বয্বহার কের 
কথা বলেলই আিম েতার যিু� েমেন িনেবা? অস�ব।' 
সািজদ এবার মচুিক হাসেলা। েহেস বলেলা,- 'সয্ার, আপনার হােত একিট বই েদখিছ। অইটা িক বই?' 
- ' এটা আমার েলখা বই- 'আমার অিব�াস।' 
- 'সয্ার, অইটা আমােক িদেবন একটু?' 
- 'এই েন,ধর।' 
সািজদ বইটা হােত িনেয় উ�ােলা। উ�ােত উ�ােত বলেলা,- 'সয্ার, এই বইেয়র েকান লাইেন আপিন 
আেছন?' 
েলাকটা ভুরু কুঁচেক বলেলা,- 'মােন?' 
- 'বলিছ, এই বইেয়র েকান অধয্ােয়র, েকান প�ৃায়, েকান লাইেন আপিন আেছন?' 
- 'তুই অ�ুত কথা বলিছস। আিম বইেয় থাকেবা েকন?' 
- 'েকন থাকেবন না? আপিন এর ��া না?' 
- '�াঁ।' 
- 'এই বইটা কািল আর কাগজ িদেয় ৈতির। আপিনও িক কািল আর কাগজ িদেয় ৈতির সয্ার?' 
- 'খবুই �ুিপিডিট টাইপ ��। আিম এই বইেয়র ��া। এই বই ৈতিরর সংজ্ঞা িদেয় িক আমােক বয্াখয্া করা 
যােব?' 
সািজদ আবার েহেস িদেলা।বলেলা,- 'না সয্ার।এই বই ৈতিরর েয সংজ্ঞা, েস সংজ্ঞা িদেয় েমােটও আপনােক 
বয্াখয্া করা যােব না। িঠক েসভােব, এই মহািব� িযিন ৈতির কেরেছন, তােকও তার সিৃ�র Time-Space-
Matter-Cause এসব িদেয় বয্াখয্া করা যােব না। 
আপিন কািল,কলম বা কাগেজর ৈতির নন, তার উে�র্।িক�ু আপিন Time-Space-Matter-Cause এর 
উে�র্ নন।আপনােক এগুেলা িদেয় বয্াখয্া করাই যায়।িক�ু সিৃ�কতর্া হে�ন এমন একজন,িযিন িনেজই Time-
Space-Matter-Cause এর সিৃ�কতর্া।তাই তােক Time-Space-Matter-Cause িদেয় পিরমাপ করা 
যােব না।অথর্াৎ, িতিন এসেবর উে�র্।অথর্াৎ, তার েকান Time-Space-Matter-Cause নাই।অথর্াৎ, তার 
েকান শুরু-েশষ নাই।অথর্াৎ, তার েকান সিৃ�কতর্া নাই।' 
েলাকটা উেঠ দাঁড়ােলা।উেঠ দাঁড়ােত দাঁড়ােত বলেলা- 'ভােলা ে�ইনওয়াশড! ভােলা ে�ইনওয়াশড! আমরা িক 
এমন তরুণ �জ� েচেয়িছলাম? হায়! আমরা িক এমন তরুণ �জ� েচেয়িছলাম?' 
এটা বলেত বলেত েলাকটা হাঁটা ধরেলা। েদখেত েদখেতই উিন ে�শােন মানুেষর িভেড়র মেধয্ হািরেয় েগেলন। 
 
িঠক েসই মহূুেতর্ই আমার ঘমু েভেঙ েগেলা। ঘমু ভাঙার পর আিম িকছু�ণ িঝম েমের িছলাম।ঘিড়েত সময় 
েদখলাম।রাত েদড়টা বােজ।সািজেদর িবছানার িদেক তাকালাম।েদখলাম, েস িবছানায় শুেয় শুেয় বই 
পড়েছ।আিম উেঠ তার কােছ েগলাম। িগেয় েদখলাম েস েয বইটা পড়েছ, েসটার নাম- 'আমার অিব�াস। 
বইেয়র েলখক- হুমায়নু আজাদ। 
সািজদ বই েথেক মখু তুেল আমার িদেক তাকােলা।তার েঠাঁেটর েকাণায় একিট অ�ুত হািস। 
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আিম িবরাট একটা শক েখলাম। নাহ! এটা হেত পাের না। �ে�র উপর কােরা হাত েনই- আিম িবড় িবড় কের 
বলেত লাগলাম। 
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একিট সা�দািয়ক আয়াত, এবং.... 

েসিদন শাহবাগ েমােড় বেস আ�া িদি�লাম।আিম, সািজদ, রূপম, িমল,ু তােরক, শাহিরয়ার আর িমশকাত। 
�থেমই বেল রািখ, আমােদর মেধয্ সািজদ হেলা এ�-এেথই�।আেগ নাি�ক িছেলা, এখন আি�ক। রূপম আর 
শাহিরয়ার এখেনা নাি�ক।মাকর্স-ই হেলা তােদর ধয্ান-জ্ঞান। িমল ুএগেনাি�ক। ��া িক সিতয্ই আেছ, নািক 
আেদৗ নাই- েসই বয্াপাের েকান সমাধােন িমল ুএখেনা আসেত পাের িন। তােরক, িমশকাত আর আিম, আমরা 
েমাটামিুট েকানিদেক যাইিন এখেনা। 
 
স�ােহর �িত েরাববাের আমরা এখােন আ�া িদই।আ�া না বেল এটােক 'পাঠচ�' বলাই যতুসই। স�াহাে� 
এখােন এেস আমরা পেুরা এক স�ােহ েক িক পেড়িছ, পেড় িক বেুঝিছ, িক বিুঝিন এসব আেলাচনা কির। ভাির 
ইংেরিজেত েযটােক 'বকু িরিভউ' বলা হয় আর িক! 
আজেকর আেলাচক দু'জন। শাহিরয়ার আর সািজদ। শাহিরয়ার আেলাচনা করেব ে�েটা'র 'িরপাবিলক' এর 
উপর, আর সািজদ আেলাচনা করেব আল েকারআেনর উপর। 
দুজনই তুেখাঁড় আেলাচক। 'িরপাবিলক' িনেয় শাহিরয়ােরর  আেলাচনা েবশ জে�শ িছেলা। িরপাবিলেক ে�েটা 
নীিত-ৈনিতকতা, মলূয্েবাধ, িশ�াচার, রা�, রাে�র সংজ্ঞা, রাে�র গঠন,উপাদান, পিরবার, নারী-পরুুেষর মন��, 
সমােজ নারী-পরুুেষর মলূয্ায়ন ইতয্ািদর উপর েয সিব�র আেলাচনা কেরিছেলন, শাহিরয়ার খবুই চমৎকারভােব 
তার সার সংে�প আমােদর সামেন তুেল ধরেলা।মেন হি�েলা- ে�েটাই েযন আমােদর সামেন আঙুল উিঁচেয় 
উিঁচেয় বিুঝেয় িদে�ন েকান িজিনসটার িক বয্াখয্া, িক কাজ,িক ধমর্। 
শাহিরয়ােরর আেলাচনা েশষ হেল সািজদ তার আেলাচনা শুরু কের। েসও আল েকারআন নািজল হবার কারন, 
এেত বয্ি�, সমাজ, রা�, পিরবার, নারী-পরুুষ এবং এতদসং�া� েয িবষয়গুেলা আেছ- তার একিট চমৎকার 
সংি�� আেলাচনা তুেল ধরেলা।আেলাচনা েশষ করার আেগ সািজদ এই বেল েশষ করেলা েয,- 'আল েকারআন 
নািজল হেয়েছ সম� মানবজািতর জ�।এিট েয শুধু মসুিলমেদর জ�,তা নয়।আমােদর সুশীলীয় পিরভাষায় 
েযটােক অসা�দািয়ক বেল আর িক।' 
এতটুকু বেল সািজদ েথেম েগেলা। 
দু'জেনর আেলাচনাই েবশ �ফু� িছেলা।িক�ু গন্ডেগাল পাকােলা রূপম।সািজদ আল েকারআনেক অসা�দািয়ক 
িকতাব বেলেছ- এটা েস েমেন িনেত পােরিন। 
বেল িনই, রূপম সািজেদর �াশেমট। তাই দুজেনর মধয্কার স�কর্িট আিম-তুিম বা আিম-আপিন নয়, তুই 
তুকািরর স�কর্। 
রূপম খবুই অবজ্ঞার সুের, সািজদেক উে�শয্ কের  বলেলা,- 'েকারান অসা�দািয়ক,  এইটাও আমােক শুনেত 
হেলা, হা হা হা হা।' 
সািজদ বলেলা,- '�াঁ। অবশয্ই।' 
এরপর রূপম বলেলা,- 'েকারআেনর সা�দািয়ক আয়াত মেন হয় তুই এখেনা পিড়স িন।তাই জািনস না।' 
- 'আিম না পেড় থাকেল তুই পেড় আমােক েশানা'- সািজদ বলেলা। 
রূপম ইংেরিজেত সূরা আেল-ইমরােনর ১১৮ নং আর আল মােয়দার ৫১ নং আয়াতিট পেড় েশানােলা।সােথ 
অনুবাদ কেরও পড়েলা। েস বলেলা,- 
'O you, who believe! do not take for intimate friends from among others than your own 
people' 
 
'েহ িব�াসীরা! েতামরা মিুমন বয্তীত অ� কাউেক ব�ুরূেপ �হন কেরা না।' 
 
েদখ! েকারানই েতােদর বলেছ, আমােদর,মােন অমসুিলমেদর ব�ুরূেপ না িনেত।আর তুই বেস বেস এখােন 
েকারানেক অসা�দািয়কতার সািটর্িফেকট িদি�স।হাসয্কর না? এটা অসা�দািয়কতার নতুন সংজ্ঞা বিুঝ? 
অমসুিলমেদর ব�ু বানাবা না, খবরদার! - হা হা হা।' 
আিম একটু িচ�ায় পড়লাম। অবজ্ঞার সুের বলেলও রূপেমর কথা এেকবাের েফেল েদবার মেতা নয়। 
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অেপ�া করিছ সািজেদর উ�েরর জ�। 
সািজদ একটু েঝেড় েকেশ িনেলা। এরপর বলেত শুরু করেলা- 
 
'েদখ রূপম! েকারআন নািজল হেয়েছ হজরত মহুা�দ সাঃ এর উপর।এখন েকারআেনর আয়াতগুেলােক 
আমােদর বঝুেত হেব িঠক েসভােব, েযভােব মহুা�দ সাঃ বিুঝেয়েছন। ে�েটা'র িরপাবিলক তুই েতার মন মেতা 
বয্াখয্া করেত পািরস না বা বেুঝ িনেত পািরস না।েতােক িঠক েসভােবই বঝুেত হেব, েযভােব ে�েটা বিুঝেয়েছ। 
এইটুকু েতা কমন েসে�র বয্াপার, তাই না?' 
রূপম বলেলা,- 'হুম।' 
- 'এখন েকারআনেক আমরাও েসভােবই বঝুেবা, েযভােব মহুা�দ সাঃ বিুঝেয়েছন। �থেম তুই েয আয়ােতর 
কথা বলিল, েসই আয়ােত আিস।অই আয়ােত আ�াহ আমােদর বেলেছন- অমসুিলমেদর ব�ু িহেসেব �হন না 
করেত। এখােন আ�াহ তায়ালা 'ব�ু' শ�টার জ� েয এয্ারািবক ওয়াডর্িট বয্বহার কেরেছন, তা হেলা - 
আউিলয়া।রাইট?' 
রূপম বলেলা,- 'হেত পাের।আিম আরিব বিুঝ না।' 
রূপেমর আরিব বঝুার কথাও না। েস িহ� ফয্ািমিল েথেক উেঠ আসা। �েগ ম�ুমনা তথা নাি�কেদর েলখা-
েযাখা পেড় েকারআন িনেয় যা একটু জােন। সািজদ আমােক উে�শয্ কের বলেলা- 'আিরফ, েমাবাইল খেুল 
েকারআেনর এ� েথেক আয়াতিট িতলাওয়াত কের েশানা।' 
আিম শুনালাম। রূপম িব�াস করেলা েয, েসই আয়ােত 'ব�ু' শে�র জ� আরিব 'আউিলয়া' শ�ই বয্বহার করা 
হেয়েছ। 
সািজদ বলেলা,- 'শুনিল?' 
- '�াঁ।' 
- 'এখন, আমরা এটােক বয্াখয্া করেবা। এয্ারািবেক 'আউিলয়া' শ�িটর জ� দুিট অথর্ করা যায়। এক- ব�ু, দুই- 
অিভভাবক। আমরা এখােন েসই অথর্টা েনেবা, েযটা রাসূল সাঃ েথেক �মান হেয় আসেব। 
তার আেগ দুিট িবষয় ি�য়ার কির। 'আউিলয়া' শে�র জ� 'ব�ু' আর 'অিভভাবক' দুই অথর্ করা েগেলও, এই দুই 
শে�র মেধয্ একটা সু� পাথর্কয্ আেছ।ব�ু মােন ব�ু। এই েযমন, তুই আমার ব�ু।আিম েতার সােথ এখােন 
বেস আ�া িদি�, খাি�।অেনক রাত একসােথ ঘিুমেয়িছ।�াশ কির একসােথ ইতয্ািদ। আবার, আমার বাবা-
মাও আমার ব�ু।িক�ু, তুই আর আমার বাবা-মা িক একই রকম ব�ু? নাহ। পাথর্কয্ আেছ।তারা আমার 
অিভভাবক, ব�ু। েতার সােথ ব�ুে�র েয েডিফিনশন, তােদর সােথ সামিথং েমার দয্ান দয্াট,রাইট?' 
রূপম মাথা নাড়েলা। 
সািজদ আবার বলেত লাগেলা- 
'আমার বাবা-মা আমার যাবতীয় িসে�ট জােন।আমার দূবর্লতা েকাথায় জােন।তুই জািনস?' 
- 'নাহ।' 
- 'এবার মহুা�দ সাঃ এর জীবনীেত যা। তুই েসখােন েদখিব- িতিন অমসুিলমেদর সােথ ব�ু� কেরেছন। 
অমসুিলমেদর সােথ বয্বসা-বািণজয্ কেরেছন। তােদর সােথ েখেয়েছন, কাজ কেরেছন, কেতা িক।মােন, এখন 
আিম যা যা েতার সােথ কির,েসরকম। তাই না?' 
আমােদর সবাই মাথা নাড়লাম। রূপমও মাথা নাড়েলা। 
- 'তাহেল েদখা যাে�- অই আয়ােত 'আউিলয়া' অেথর্ আমরা 'ব�ু' শ�টা িনেত পারেবা না।কারন, আ�াহ 
তায়ালা যিদ 'আউিলয়া' শ�িট �ারা 'ব�ু'ই বঝুােতন, তাহেল রাসূল সাঃকখেনাই অমসুিলমেদর সােথ উঠা-বসা 
করেতন না।তাহেল ��, এখােন, 'আউিলয়া' শে�র েকান অথর্ বঝুােনা হেয়েছ? �াঁ, এখােন- 'আউিলয়া' শ� 
িদেয় বঝুােনা হেয়েছ 'অিভভাবক'। আ�াহ আমােদর বেলেছন, 'েহ িব�াসীরা! েতামরা অমসুিলমেদর অিভভাবক 
িহেসেব �হন কেরা না।' 
একজন অিভভাবক হেলা েসই, েয আমােদর যাবতীয় েগাপন খবর জানেব, আমােদর শি�,আমােদর েকৗশল, 
আমােদর দূবর্লতা জানেব।এখন আ�াহ বেলেছন, অমসুিলমেদর অিভভাবক িহেসেব িনেয়া না। মােন, 
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অমসুিলমেদর কােছ েতামরা েতামােদর িসে�ট বেল িদেয়া না।কারন, এেত েকান একসময় িহেত বীপিরত হেত 
পাের।িবপদ হেত পাের। 
- 'িক রকম িবপদ'- তােরক িজেজ্ঞস করেলা। 
সািজদ বলেলা,- 'েযমন, ইসলােমর �থম িজহাদ েকানিট? বদর য�ু।তাই না?' 
- '�াঁ।' - আিম বললাম। 
- 'েসই যেু� মসুিলমেদর ৈস� সংখয্া কেতা িছেলা? মা� ৩১৩ জন,আর �িতপে�র ৈস� সংখয্া িছেলা �ায় 
এক হাজার না কেতা। তাই েতা?' 
- 'হু' 
- 'ধর, েসই যেু�র আেগ মসুিলমরা যিদ অমসুিলমেদর কােছ িগেয় বলেতা- জােনা, আমরা না মা� ৩১৩ জন 
িনেয় ওেদর সােথ লড়েবা। 
এইটা িক িঠক হেতা?? নাহ, হেতা না। েকউ না েকউ এই খবর �িতপে�র কােন েপৗঁিছেয় িদেতা।তখন িক 
হেতা? �িতপে�র মেন সাহস েবেড় েযেতা। তারা যেু� শারীিরকভােব েজতার আেগই মন�াি�কভােব িজেত 
েযেতা। এটা িক শুভ হেতা? আজেকর িদেন েকান েদশ িক এই ফমরূ্লা এ�াই করেব? আেমিরকা িক তার 
সামিরক শি�র কথা চীন বা রািশয়ার কােছ েশয়ার কের? কের না। িঠক একইভােব আ�াহও বলেছন- ওেদর 
েতামরা অিভভাবক িহেসেব িনেয়া না। 
এটা একটা েসইফিট। এখােন ব�ু বানােত িনেষধ কেরিন, িনেষধ কেরেছ অিভভাবক না বানােত।' 
আমরা চুপ কের আিছ। রূপমও িকছু বলেছ না। 
এবার সািজদ বলেলা,- 'রূপম, ফা� ইয়ার েথেকই আিম েতার ব�ু। আমােদর ব�ুে�র আজেক চার বছর 
চলেছ।এই চার বছেরর ব�ুে� তুই েকানিদন আমােক েতার বয্াংক এয্াকাউ� ন�র িদেয়িছস? হা হা হা। িদস 
িন। েতার ে�িডট কােডর্র েগাপন না�ার েকানিদন আমায় বেলিছস? বিলস িন। এমনিক েকানিদন েতার 
েফইসবকু পাসওয়াডর্িটও েতা িদিল না বয্াটা। হা হা হা। েকন িদিল না? কারন, আিম েতার ব�ু,  েতার 
অিভভাবক নই। 
এখন িক আিম েতােক বলেত পাির- রূপম, তুই বয্াটা আ� একটা সা�দািয়ক ে�ন্ড, বলেত পাির? হা হা হা।' 
 
সািজদ রূপেমর মেুখর িদেক েচেয় আেছ েকান একিট উ�েরর আশায়। রূপম িকছু না বেল িপক কের েহেস 
িদেলা। মেন হে� সািজেদর কথায় েস খবু মজা েপেয়েছ। 
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েকারআন িক সূযর্েক পািনর িনেচ ডুেব যাওয়ার কথা বেল? 

সািজেদর খবু মন খারাপ।আিম রুেম ঢুেক েদখলাম েস তার খােটর উপর শ�মখু কের বেস আেছ। 
আিম বললাম,- '�াশ েথেক কেব এিল?' 
েস েকান উ�র িদেলা না। আিম কাঁধ েথেক সােড় দশ েকিজ ওজেনর বয্াগিট নািমেয় রাখলাম েটিবেলর উপর। 
তার িদেক িফের বললাম,- 'িক হেয়েছ ের? মেুখর অব�া েতা েনপচুেনর উপ�হ �াইটেনর মেতা কের েরেখিছস।' 
েস বলেলা,- '�াইটন েদখেত িক রকম?' 
- 'আিম শুেনিছ �াইটন েদখেত নািক বাঙলা পাঁেচর মেতা।' 
আিম জািন, সািজদ এ�ুিন একটা েছাটখােটা েলকচার শুরু করেব। েস আমােক �াইটেনর অব�ান, আকার-
আকৃিত, �াইটেনর ভূ-পেৃ� নাইে�ােজন, কাবর্ন ডাই অ�াইেডর পিরমাণ, সূযর্ আর েনপচুন েথেক �াইটেনর দূর� 
কেতা- তার যথাযথ িববরণ এবং তথয্ািদ িদেয় �মান কের েদখােব েয, �াইটন েদখেত েমােটও বাঙলা পাঁেচর 
মেতা নয়। 
এই মহূুেতর্ তার েলকচার বা বকবকািন, েকানটাই েশানার আমার ইে� েনই।তাই,  েয কেরই েহাক, তােক �ত 
থািমেয় িদেত হেব। আিম আবার বললাম,- '�ােশ িগেয়িছিল?' 
- 'হু' 
- 'েকান সমসয্া হেয়েছ নািক? মন খারাপ? ' 
েস আবার চুপ েমের েগেলা।এই হেলা একটা সমসয্া।সািজদ েযটা বলেত চাইেব না, পিৃথবী যিদ ওলট-পালট 
হেয়ও যায়, তবু েস মখু খেুল েসটা কাউেক বলেব না। 
েস বলেলা,- 'িকেচেন যা। ভাত বিসেয়িছ। েদেখ আয় িক অব�া।' 
আিম আকাশ েথেক পড়ার মেতা কের বললাম,- 'ভাত বিসেয়িছস মােন? বয়ুা আেস িন?' 
- 'না।' 
- 'েকন?' 
- 'অসু� বলেলা।' 
- 'তাহেল আজ খােবা িক?' 
সািজদ জানালা িদেয় বাইের তাকােলা।েসিদেক তািকেয়ই বলেলা,- 'ভাত বিসেয়িছ। কেল যেথ� পিরমােণ পািন 
আেছ। পািন িদেয় ভাত িগলা হেব।' 
িসিরয়াস সময়গুেলােতও তার এরকম রিসকতা আমার এেকবােরই ভােলা লােগ না। 
অগতয্া িকেচেনর িদেক হাঁটা ধরলাম। 
েযটা েভেবিছ িঠক েসটা নয়।ভাত বসােনার পাশাপািশ েস িডম েস� কের েরেখেছ।আমার েপছন েপছন 
সািজদও আসেলা। এেস ভাত নািমেয় কড়াইেত েতল, েতেল িকছু েপঁয়াজ কুিঁচ, হালকা গুেড়া মিরচ, এক িচমিট 
নুন িদেয় িকছু�ণ নাড়াচাড়া কের, তােত িডম দুেটা েছেড় িদেলা। পােশ আিম পযর্েব�েকর মেতা দাঁিড়েয় 
দাঁিড়েয় সব েদখিছ। মেন হে�, সািজদ েকান রা�া �িতেযািগতার �িতেযািগ, আর আিম িচফ জাি�স। অ� 
িকছু�ণ পেরই িডম দুেটার বণর্ লালেচ হেয় উঠেলা। মাছেক হালকা ভাঁজেল েযরকম েদখায়, েসরকম। সু�র 
একিট েপাঁড়া গ�ও েবিরেয়েছ। 
আিম মচুিক েহেস বললাম,- 'খােমাখা বয়ুা েরেখ এতগুেলা টাকা অপচয় কির �িতমােস। অথচ, ভুবন িবখয্াত 
বয়ুা আমার রুেমই আেছ। হা হা হা।' 
সািজদ আমার িদেক িফের আমার কান মেল িদেয় বলেলা,- 'সাহস েতা কম না েতার? আমােক বয়ুা বিলস?' 
আিম বললাম,- 'ওই েদখ, পুেঁড় যাে�।' 
সািজদ েসিদেক িফরেতই আিম িদলাম এক েভাঁ েদৗঁড়! 
- 
েগাসল েসের, নামাজ পেড়, েখেয়-েদেয় উঠলাম। রুিটন অনুযায়ী, সািজদ এখন ঘেুমােব। রােতর েয বাড়িত 
অংশটা েস বই পেড় কাটায়, েসটা দুপরু েবলা ঘিুমেয় পিুষেয় েনয়। 
আমার আজেক কাজ েনই। চাইেলই ঘরুেত েবেরােত পাির।িক�ু বাইের যা েরাদ! সাহস হি�েলা না। 
এরমেধয্ই সািজদ ঘিুমেয় পেড়েছ। 
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িক�ু আমার মেনর মেধয্ একিট কচকচািন রেয় েগেলা। সািজদেক এরকম মন খারাপ অব�ায় আিম আেগ 
কখেনা েদিখ িন। েকন তার মন খারাপ েস বয্াপাের জানেত না পারেল শাি� পাি� না। িক�ু সািজদেক িজেজ্ঞস 
কের লাভ েনই। েস েকানিদনও বলেব না।ভাবিছ িক করা যায়? 
তখন মেন পড়েলা তার েসই িবখয্াত (আমার মেত) ডােয়িরটার কথা, েযটােত েস তার জীবেনর সব গুরু�পণূর্ 
ঘটনাগুেলা হুবহু  িলেখ রােখ।আজেক তার মন খারােপর বয্াপারিটও িন�য় েস তুেল েরেখেছ। 
তার েটিবেলর �য়ার খেুল তার ডােয়িরটা িনেয় উ�ােত লাগলাম। 
মাঝামািঝেত এেস েপেয় েগলাম মলূ ঘটনাটা।েযরকম েলখা আেছ, েসভােবই তুেল ধরিছ- 
 
০৭/০৫/১৪ 
'মিফজরু রহমান সয্ার। এই ভ�েলাক �ােশ আমােক উনার শ� মেন কেরন। িঠক শ� না, �িত��ী বলা যায়। 
আমােক িনেয় উনার সমসয্া হেলা- উিন উ�াপা�া কথাবাতর্া বেল, �ােশর েছেল-েমেয়েদর মেন ধমর্, ধমর্ীয় 
িকতাব, আ�াহ, রাসূল ইতয্ািদ 
িনেয় সে�হ ঢুিকেয় েদবার েচ�া কেরন।িক�ু, আিম �িতবারই উনার এেহন কােজর �িতবাদ কির।উনার যিু�র 
বীপিরেত যিু� িদই। এমনও হেয়েছ, যিু�েত আমার কােছ পরািজত হেয় উিন �াশ েথেকও চেল িগেয়িছেলন 
কেয়কবার। 
এই কারেন এই বামপিন্থ েলাকটা আমােক উনার চ�ুশলূ মেন কেরন। 
েস যাকেগ! আজেকর কথা বিল। 
আজেক �ােশ এেসই ভ�েলাক আমােক খুেঁজ েবর করেলন। বঝুেত েপেরিছ, নতুন েকান উিছলা খুেঁজ েপেয়েছ 
আমােক ঘােয়ল করার। 
�ােশ আসার আেগ মেন হয় পান েখেয়িছেলন। েঠাঁেটর এক েকাণায় চুন েলেগ আেছ। 
আমােক দাঁড় কিরেয় বড় বড় েচাখ কের বলেলন,- 'বাবা আইন�াইন, িক খবর?' 
ভ�েলাক আমােক তাি�লয্ কের 'আইন�াইন' বেল ডােকন। আমােক আইন�াইন ডাকেত েদেখ উনার অ� 
শাগেরদব�ৃগণ হাসাহািস শুরু করেলা। 
আিম িকছু না বেল চুপ কের আিছ। িতিন আবার বলেলন,- 'েশান বাবা আইন�াইন, তুিম েতা অেনক িবজ্ঞান 
জােনা, বেলা েতা েদিখ, সূযর্ িক পািনেত ডুেব যায়?' 
�াশ ি�িমত হেয় েগেলা। সবাই চুপচাপ। 
আিম মাথা তুেল সয্ােরর িদেক তাকালাম। বললাম,- 'ি� না সয্ার। সূযর্ কখেনাই পািনেত ডুেব না।' 
সয্ার অবাক হওয়ার ভি�েত বলেলন,- ' ডুেব না? িঠক েতা?' 
- 'ি� সয্ার।' 
- 'তাহেল সূযর্া� আর সূেযর্াদয় েকন হয় বাবা? িবজ্ঞান িক বেল?' 
আিম বললাম, - 'সয্ার, সূযর্েক েক� কের পিৃথবী ঘেুর।সূযর্েক েক� কের েঘারার সময়, পিৃথবী েগালােধর্র েয 
অংশটা সূেযর্র িদেক মখু কের থােক, েস অংেশ তখন সূেযর্াদয় হয়, িদন থােক। িঠক একইভােব, পিৃথবী 
েগালােধর্র েয অংশটা তখন সূেযর্র বীপিরত িদেক মখু কের থােক, তােত তখন সূযর্া� হয়, রাত নােম।আদেত, 
সূযর্া� বা সূেযর্াদয় বেল িকছু েনই।সূযর্ অ�ও যায় না। উিদতও হয়না। পিৃথবীর ঘণূর্েনর কারেন আমােদর এমনিট 
মেন হয়।' 
সয্ার বলেলন,- 'বাহ! সু�র বয্াখয্া।' 
উিন আমার িদেক ঝঁুেক এেস বলেলন,-  'তা বাবা, এই বয্াপারটার উপর েতামার আ�া আেছ েতা? সূযর্ পািনেত 
ডুেব-টুেব যাওয়া েত িব�াস-িট�াস কেরা িক?' 
পেুরা �ােশ তখনও িপনপতন িনরবতা। 
আিম বললাম,- 'না সয্ার। সূেযর্র পািনেত ডুেব যাওয়া-টাওয়া েত আিম িব�াস কিরনা।' 
এরপর সয্ার বলেলন,- 'েবশ! তাহেল ধের িনলাম, আজ েথেক তুিম আর েকারআেন িব�াস কেরা না।' 
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সয্ােরর কথা শুেন আিম খািনকটা অবাক হলাম।পেুরা �াশও স�বত আমার মেতাই হতবাক।সয্ার মচুিক েহেস 
বলেলন,- 'েতামােদর ধমর্ীয় িকতাব, েযটােক আবার িবজ্ঞানময় বেল দািব কেরা েতামরা, েসই েকারআেন আেছ, 
সূযর্ নািক পািনেত ডুেব যায়। হা হা হা।' 
আিম সয্ােরর মেুখর িদেক েচেয় আিছ। সয্ার বলেলন, - 'িক িব�াস হে� না েতা? দাঁড়াও, পেড় েশানাই।' 
এইটুক বেল সয্ার েকারআেনর সূরা কাহােফর ৮৬ না�ার আয়াতিট পেড় েশানােলন- 
 
'(চলেত চলেত) এমিনভােব িতিন (জলুকারনাঈন) সূেযর্র অ�গমেনর জায়গায় িগেয় েপৗঁছুেলন, েসখােন িগেয় 
িতিন সূযর্েক (সাগেরর) কােলা পািনেত ডুেব েযেত েদখেলন।তার পােশ িতিন একিট জািতেকও (বাস করেত) 
েদখেলন, আিম বললাম, েহ জলুকারনাঈন! (এরা আপনার অধীন�),আপিন 
ই�া করেল (তােদর) শাি� িদেত পােরন, অথবা তােদর আপিন সদয়ভােবও �হণ করেত পােরন।' 
 
এরপর বলেলন,- 'েদেখা, েতামােদর িবজ্ঞানময় ধমর্ীয় িকতাব বলেছ েয, সূযর্ নািক সাগেরর কােলা পািনেত ডুেব 
যায়। হা হা হা। িবজ্ঞানময় িকতাব বেল কথা।' 
�ােশর েকউ েকউ, যারা সয্ােরর মেতাই নাি�ক, তারা েহা েহা কের েহেস উঠেলা। আিম িকছুই বললাম না।চুপ 
কের িছলাম।' 
- 
এইটুকুই েলখা। আ�যর্! সািজদ মিফজরু রহমান নােমর এই ভ�েলােকর কথার েকান �িতবাদ করেলা না? েস 
েতা এরকম কের না সাধারণত।  তাহেল িক.......? আমার  মেন নানা ধরেনর �� উিঁকঝঁুিক িদেত লাগেলা 
েসিদন। 
- 
এর চারমাস পেরর কথা। 
হঠাৎ একিদন স�য্ায় সািজদ আমােক এেস বলেলা,- 'আগািমকাল িডপাটর্েম� েথেক টুয্ের যাি�। তুইও সােথ 
যাি�স।' 
আিম বললাম, - 'আিম? পাগল নািক? েতােদর িডপাটর্েমন্ট টুয্ের আিম িকভােব যােবা?' 
- 'েস ভাবনাটা আমার। তুেক যা বললাম, জা� তা শুেন যা।' 
পরিদন সকাল েবলা েবরুলাম।তার ে�ন্ডেদর সােথ আমার পিরচয় কিরেয় িদেলা সািজদ।সয্ােররাও আেছন। 
মিফজরু রহমান নােমর ভ�েলাকিটর সােথও েদখা হেলা। িবরাট েগাঁফওয়ালা। এই েলােকর পবূর্পরুুষ স�বত 
ি�িটশেদর িপয়েনর কাজ করেতা। 
যােহাক, আমরা যাি� বিরশােলর কুয়াকাটা। 
েপৗঁছােত পা�া চারঘ�া লাগেলা। 
সারািদন অেনক ঘরুাঘিুর করলাম। সয্ারগুেলােক েবশ ব�ুবৎসল মেন হেলা। 
ঘিড়েত সময় তখন পাঁচটা েবেজ পঁিচশ িমিনট। আমরা সমেু�র কাছাকািছ েহােটেল আিছ।আমােদর সােথ 
মিফজরু রহমান সয্ারও আেছন। 
িতিন সবার উে�েশয্ বলেলন,- 'গাইজ, িব েরিড! আমরা এখন কুয়াকাটার িবখয্াত সূযর্া� েদখেবা।েতামরা িন�য় 
জােনা, এিট দি�ণ এিশয়ার একমা� সম�ু ৈসকত, েযখান েথেক সূেযর্াদয় আর সূযর্া� দুেটাই েদখা যায়।' 
আমরা সবাই ��ত িছলাম আেগ েথেকই। েবরুেত যােবা, িঠক তখিন সািজদ বেল বসেলা,- 'সয্ার, আপিন 
সূযর্া� েদখেবন?' 
সয্ার বলেলন,- 'Why not! How can I miss such an amazing moment?' 
সািজদ বলেলা,- 'সয্ার, আপিন িবজ্ঞােনর মানুষ হেয় খবু অৈবজ্ঞািনক কথা বলেছন। এমন একিট িজিনস আপিন 
িক কের েদখেবন বলেছন, েযটা আদেত ঘেটই না।' 
এবার আমরা সবাই অবাক হলাম।েয যার েচয়ার েটেন বেস পড়লাম। সািজদ দাঁিড়েয় আেছ। 
সয্ার কপােলর ভাঁজ দীঘর্ কের বলেলন,- 'What do u want to mean?' 
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সািজদ হাসেলা। েহেস বলেলা,- 'সয্ার, খবুই েসাজা। আপিন বলেছন, আপিন আমােদর িনেয় সূযর্া� েদখেবন। 
িক�ু সয্ার েদখনু, িবজ্ঞান বেুঝ এমন েলাক মা�ই জােন, সূযর্ আসেল অ� যায়না। পিৃথবী েগালােধর্র েয অংশ 
সূেযর্র বীপিরত মেুখ অব�ান করেত শুরু কের, েস অংশটা আে� আে� অ�কাের েছঁেয় যায় েকবল। িক�ু সূযর্ 
তার ক�পেথই থােক।উেঠও না, ডুেবও না। তাহেল সয্ার, সূযর্া� কথাটা েতা ভুল, তাই না?' 
এবার আিম বেুঝ েগিছ আসল বয্াপার। মজা েনওয়ার জ� অেপ�া করিছ। 
মিফজরু রহমান নােমর েলাকটা একরাশ িবরি� িনেয় বলেলা,- 'েদেখা সািজদ, সূযর্ েয উিদত হয়না আর অ� 
যায়না, তা আিম জািন। িক�ু, এখান েথেক দাঁড়ােল আমােদর িক মেন হয়? মেন হয়, সূযর্টা েযন আে� আে� 
পািনর িনেচ ডুেব যাে�।এটাই আমােদর চমর্চ�ুর সাধারণ পযর্েব�ণ �মতা। তাই, আমরা এটােক িস�িল, 
'সূযর্া�' নাম িদেয়িছ।বলার সুিবেধর জ�ও এটােক 'সূযর্া�' বলাটা যিু�য�ু। েদেখা, যিদ আিম বলতাম,- 
'েছেলরা, একটুপর পিৃথবী েগালােধর্র েয অংেশ বাংলােদেশর অব�ান, েস অংশটা সূেযর্র িঠক বীপিরত িদেক মখু 
িনেত চেলেছ। তারমােন, এখােন এ�ুিন আধঁার ঘিনেয় স�য্া নামেব।আমােদর সামেন েথেক সূযর্টা লিুকেয় 
যােব।চেলা, আমরা েসই দশৃয্টা অবেলাকন কের আিস',  
আিম যিদ এরকম বলতাম, বয্াপারটা িঠক িবদঘেুট েশানােতা। ভাষা তার মাধুযর্তা হারােতা।�িতমধুরতা 
হারােতা। এখন আিম এক শে�ই বিুঝেয় িদেত পারিছ আিম িক বলেত চাি�, েসটা।' 
সািজদ মচুিক হাসেলা। েস বলেলা,- 'সয্ার, আপিন একজন িবজ্ঞানমন� মানুষ। িবজ্ঞান পেড়ন, িবজ্ঞান পড়ান। 
আপিন আপনার সাধারন চমর্চ�ু িদেয় েদখেত পান েয- সূযর্টা ডুেব যাে� পািনর িনেচ। এই বয্াপারটােক আপিন 
সু�র কের েবাঝােনার জ� যিদ 'সূযর্া�' নাম িদেত পােরন, তাহেল সূরা কাহােফ জলুকারনাঈন নােমর েলাকিট 
এরকম একিট সাগর পােড় এেস যখন েদখেলা- সূযর্টা পািনর িনেচ তিলেয় যাে�, েসই ঘটনােক যিদ আ�াহ 
তা'য়ালা সবাইেক সহেজ বঝুােনার জ�, সহজেবাধয্ করার জ�, ভাষার �িতমধুরতা ধের রাখার জ�, কুিল 
েথেক মজরু, মািঝ েথেক কািজ, �গার েথেক িবজ্ঞািন,ডা�ার েথেক ইি�িনয়ার, ছা� েথেক িশ�ক, সবাইেক 
সহেজ বঝুােনার জ� যিদ বেলন-  ' 
'(চলেত চলেত) এমিনভােব িতিন (জলুকারনাঈন) যখন সূেযর্র অ�গমেনর জায়গায় িগেয় েপৗঁছুেলন, েসখােন 
িগেয় িতিন সূযর্েক (সাগেরর) কােলা পািনেত ডুেব েযেত েদখেলন',  
তখন েকন সয্ার বয্াপারটা অৈবজ্ঞািনক হেব? েকারান বেলনা েয, সূযর্ পািনর িনেচ ডুেব েগেছ। েকারান এখােন 
িঠক েসটাই বেলেছ, েযটা জলুকারনাঈন েদেখেছ, এবং বেুঝেছ। আপিন আমােদর সূযর্া� েদখােবন বলেছন 
মােন এই না েয- আপিন বলেত চাে�ন সূযর্টা আসেলই ডুেব যায়।আপিন েসটাই েবাঝােত চাে�ন, েযটা আমরা 
বাি�কভােব েদিখ।তাহেল, একই বয্াপার আপিন পারেল, েকারান েকন পারেব না সয্ার? 
আপনারা কথায় কথায় বেলন,- 'The Sun rises in the east & sets in the west' এগুলা নািক 
Universal Truth.. 
িকভােব এগুেলা িচর�ন সতয্ হয় সয্ার, েযখােন সূেযর্র সােথ উঠা-ডুবার েকান স�কর্ই নাই? 
িক�ু এগুেলা আপনােদর কােছ অৈবজ্ঞািনক নয়। আপনারা কথায় কথায় সূেযর্াদয়, সূযর্াে�র কথা বেলন। অথচ, 
েসইম কথা েকারান বলেলই আপনারা িচৎকার কের বেল উেঠন- েকারান অৈবজ্ঞািনক। েকন সয্ার?' 
 
সািজদ একনাগােড় এতসব কথা বেল েগেলা। সয্ােরর মখুটা িকছুটা পানেস েদখা েগেলা।  িতিন বলেলন,- 'দীঘর্ 
চারমাস ধের, এরকম সুেযােগর অেপ�া করিছেল তুিম, িম. আইন�াইন?' 
আমরা সবাই েহেস িদলাম। 
সািজদও মচুিক হাসেলা। বড় অ�ুত েস হািস।। 
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মুসলমানেদর েকারবািন ঈদ এবং একজন মাতু�েরর অযািচত মাত�ির 

প�ার বকু িচের আমােদর ল� চলেছ। 
দু'পাশ েথেক শুনেত পাি� পািনর ছলাৎ ছলাৎ শ�।সাধারণত,  ল�গুেলার মাথার উপর িবশাল সাইেজর একিট 
ছাউিন থােক।িক�ু আমােদর ল�িটর উপিরভাগ খািল। েকান ছাউিন েনই। 
আকাশটা একদম উেদাম। উপের তারা-ন�� ভিতর্ সুিবশাল আকাশ, িনেচ আেছ ে�াতি�নী প�া। 
চাঁেদর �িতফিলত আেলােত নদীর পািন িঝকিমক িঝকিমক করেছ। েস এক অ�ুত সু�র দশৃয্! 
 
আমরা যাি� রসুলপরু �ােম। বিরশাল েজলার েমেহি�গ� উপেজলার �তয্� একিট �াম। 
সািজেদর অনুেরাধ, এবােরর েকারবািনর ঈদটা তার সােথ তােদর বািড়েত করেত হেব। তাই যাওয়া। 
তাছাড়া, যখন শুনলাম প�া-েমঘনার স�ম�ল এর উপর িদেয় যাওয়া হেব, তখন আর েলাভ সামলােনা েগেলা 
না। আিম এর আেগ কখেনা এই নদীদুেটােক �চে� েদিখিন। তাই িবনা অজহুােত তার ��ােব রািজ হেয় 
েগলাম। 
 
লে� আমরা িতনজন মা� মানুষ। আিম, সািজদ এবং একজন ল� চালক। মধয্বয়� এই েলাকটার নাম মহ�ত 
আিল। যারা েনৗকা চালায় তােদর মািঝ বলা হয়। যারা জাহাজ চালায় তােদর বেল নািবক। যারা ল� চালায় 
তােদর িক বেল? আিম জািন না। 
মহ�ত আিল নােমর এই েলাক লে�র এক মাথায় জেড়াসেড়া হেয় বেস বেস িঝমেু�। মািঝেদর মেতা তার 
ৈবঠা চালােনার িচ�া েনই। েতেলর ইি�ন। 
আিম আর সািজদ লে�র এেকবাের মাঝখােন বেস আিছ। একিট চাদর পাতা হেয়েছ।সােথ আেছ পািনর 
েবাতল, িচনা বাদাম, ভাজা মিুড়। 
মাথার উপের আকাশ। 
হঠাৎ কের আমার তখন মািনক বে�াপাধয্ােয়র 'প�া নদীর মািঝ' উপ�াসিটর কথা মেন পেড় েগেলা।আিম 
সািজদেক �� করলাম,- 'তুই িক মািনক দার 'প�া নদীর মািঝ' পেড়িছস?' 
সািজদ বলেলা,- 'হু'। 
আিমও কেতাবার পেড়িছ এই উপ�াস। সব চির�গুেলার নাম আমার িঠক মেন েনই।তেব, উপ�ােসর নায়েকর 
বউটা লয্াঙরা িছেলা এবং নায়েকর সােথ তার শয্ািলকার ে�ম িছেলা, এই ঘটনাগুেলা আবছা আবছা মেন করেত 
পাির। 
সািজদ আমােক বলেলা,- 'হঠাৎ উপ�ােস চেল েগিল েকন?' 
- 'না, এমিন।' 
এইটুক বেল দু'জেন খািন�ন চুপচাপ িছলাম।এরপর আিম িজেজ্ঞস করলাম,- 'আ�া, অই উপ�ােসর েকান 
চির�িট েতার কােছ সবেচ ই�ােরি�ং েলেগেছ?' 
আিম ভাবলাম, সািজদ হয় উপ�ােসর নায়ক িকংবা নায়েকর শয্ািলকার কথাই বলেব।িক�ু সািজদ বলেলা,- ' 
অই উপ�ােস ই�ােরি�ং কয্াের�ার আেছ েকবল একিটই। েসিট হেলা েহােসন িময়া।' 
আিম খািনকটা অবাক হলাম। অবাক হলাম কারন, সািজদ এই �ে�র উ�র িদেত এক েসেকন্ডও ভােবিন। 
কেতা আেগ পড়া একিট উপ�াস েথেক েস এমন একিট কয্াের�ােরর নাম বেলেছ, েযিট উপ�াসিটর েকান মলূ 
চিরে�র মেধয্ই পেড়না।েহােসন িময়া নােম এই উপ�ােস েকান চির� আেছ, েসিটই আিম ভুেল িগেয়িছলাম। 
আিম িজেজ্ঞস করলাম,- 'েহােসন িময়া? নায়কটা নয় েকন?' 
সািজদ বলেলা,- 'কুেবর মািঝর মেতা কেতা শেতা মািঝ প�াপােড় অহরহ েদখা যায়, যােদর ঘের মালার মেতা 
একিট েখাঁড়া পা ওয়ালা, িকংবা অ� �ী আেছ, আেছ িতন চারেট কের েপটুক স�ান।আেছ কিপলার মেতা সু�ির 
শয্ািলকা।তােদর মােঝও পরকীয়া আেছ, ৈদিহক স�কর্ আেছ। িক�ু েহােসন িময়া? েহােসন িময়ার মেতা েকান 
চির� আেছ এই প�াপােড়? েয িকনা িনেজর মেতা কের একিট �ীপ সািজেয় তুেল, েসখােন মানুষজনেক িবনা 
পয়সায় থাকেত েদয়? আেছ? িক বা�েব, িক সািহেতয্...............' 
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আিম আেরা একবার সািজেদর সািহতয্ জ্ঞান েদেখ িবম�ু হলাম। েস এমনভােব চির�গুেলার নামধাম বেল 
েগেলা, েযন েস এইমা� উপ�াসিট পেড় েশষ কেরেছ। 
 
আমরা রসুলপেুর েপৗঁছাই েভার সােড় চার'েট েত। তখন িকছু িকছু জায়গায় ফজেরর আজান পড়েছ।েযখােন 
েনেমিছ, েসখান েথেক েবশিকছু পথ হাঁটেত হেব। 
খািনকটা েহঁেট একটা মািটর ঘেরর সামেন এেস দাঁড়ালাম। বঝুেত পারলাম, এটা মসিজদ।েভতের একিট কুিপ 
বািত িমটিমট কের �লেছ। 
বয্াগপ� েরেখ দু'জেন ওজ ূকের িনলাম। মসিজেদ মানুষও আমরা িতনজন। আজব! িতন সংখয্াটা েদিখ একদম 
িপঁছু ছাড়েছনা।লে�ও িছলাম িতনজন। মসিজেদ এেসও েদিখ আমরা িতনজন। 
নামাজ েশষ হেয়েছ একটু আেগ। আমরা বেস আিছ মসিজেদর বারা�ায়।আেরকটু আেলা ফুটঁেল েবিরেয় 
পড়েবা। ঈমাম সােহব আমােদর পােশ বেস েকারআন িতলাওয়াত করেছন। মাঝাির বয়স। দাঁিড়েত েমেহিদ 
লািগেয়েছন বেল দাঁিড়গুেলা লালেচ েদখাে�। উিন সূরা আর রহমান িতলাওয়াত করেছন। 'ফািব আইিয়য্ আলা-
িয়য্ রাি�কুমা তুকাযিযবান' অংশিটেত এেস খবু সু�র কের টান িদে�ন। পরান জড়ুািনয়া। 
আর রাহমান িতলাওয়াত কের উিন েকারআন শরীফ ব� করেলন। ব� কের েকারআন শরীেফ দুিট চুমু 
েখেলন।এরপর েসটােক একবার কপােল আর একবার বেুক লািগেয় একিট কাপড় িদেয় েপঁিছেয় একটা কােঠর 
তােক তুেল রাখেলন। 
আমরা েলাকটার িদেক তািকেয় আিছ। েলাকটা আমােদর িদেক িফের বলেলন,- "আমেনরা িক শহর হইেত 
আইেছন?" 
সািজদ বলেলা,- 'ি�।' 
-"আমেনরা িক েলহাপড়া কেরন?" 
সািজদ আবার বলেলা,- 'ি�।' 
-"মাশা�াহ মাশা�াহ। আমেনরা শহের পইড়য্াও িবগড়াইয়া যান নাই। শুকুর আলহামদুিল�াহ।" 
েলাকটার কথা আিম িঠক বিুঝিন। সািজদ বেুঝেছ। েস িজেজ্ঞস করেলা,- 'চাচা, শহের পড়াশুনা করেল িবগিড়েয় 
যায়, আপনােক েক বলেলা?' 
েলাকটা হঠাৎ গ�ীরমখু কের বলেলন,- 'েহইয়া আবার েকডায় কইেব বাপ! েমার ঘেরই েতা জ�াইেছ একখান 
সা�াৎ ইবিলশ।' 
- 'িক রকম?'- সািজেদর ��। 
- 'েমার এ�ুয়াই েপালা। পড়ােলহা করেত পাডাইলয্াম ঢাকার শহের। েহইেন যাইয়া িক েয পড়ােলহা করেস! 
এহন কয়, আ�া-িব�া কইয়া েবােল িকসুয্ নাই। এই েয, এহন েতা বািড় আইেছ। আইয়া কইেতয়ােছ িক 
েবাঝেঝন, কয় েবােল েকারবািন িদয়া েমারা ধেমর্র নােম পশুহতয্া হির। এইগুলা েবােল ধেমর্র নাম ভাই�া 
খাওেনর ধা�া হির েমারা। িকরিপকয্া েয এইডাের ঢাকায় পড়েত পাডাইলয্াম বাপ! হালিুড হরাইেল আইজ এই 
িদন েদহা লাগেত না!" 
েলাকটার সব কথা আিম বঝুেত পািরিন। তেব, এইটুকু বেুঝিছ েয, েলাকটার েছেল ঢাকায় পড়ােলখা করেত 
এেস নাি�ক হেয় েগেছ। 
সািজদ বলেলা,- 'আপনার েছেল এখন বািড়েত আেছ?' 
- 'হ' 
সািজদ আমার িদেক িফের বলেলা, - 'েদেখিছস, েমঘনার এেতা বড় বেুকও িক�ু নাি�কেদর বসবাস আেছ। হা 
হা হা।' 
 
িস�া� হেলা েছেলটার সােথ েদখা কের যােবা। 
সকাল ন'টায় েছেলটার সােথ আমােদর েদখা হেলা।বয়েস আমােদর েচেয় েছাট হেব। িজেজ্ঞস কের জানলাম, 
েছেলটা জাহা�ীরনগর িব�িবদয্ালেয় বাংলা িবষয় িনেয় পড়েছ। ফা� ইয়াের। নাম- েমাঃ রিফক। 
সািজদ রিফক নােমর েছেলটার কােছ িজেজ্ঞস করেলা,- 'েকারবািন িনেয় েতামার �� িক?' 
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েছেলটা বলেলা,- 'এইটা একটা কু-�থা। এভােব পশু হতয্া কের উৎসব করার েকান মােন হয়?' 
সািজদ বলেলা,- 'তুিম িক িবজ্ঞান স�েকর্ িকছু জােনা?' 
েছেলিট েচাখ বড় বড় কের বলেলা,- 'আপিন িক আমােক িবজ্ঞান িশখাে�ন নািক? ই�ারিমিডেয়ট েলেভল পযর্� 
আিম িবজ্ঞােনর ছা� িছলাম।' 
সািজদ বলেলা,- 'তা েবশ। খাদয্শঙৃখল স�েকর্ িন�ই জােনা?' 
- 'জািন। জানেবা না েকন?' 
- 'খাদয্শঙৃখল হেলা, �কৃিতেত উি�দ আর �াণীর মধয্কার একিট খাদয্জাল। েযসব উি�দ সূেযর্র আেলা 
বয্বহার কের িনেজর খাদয্ িনেজ ৈতির কের েনয়, তােদর বলা হয় উৎপাদক। এই উৎপাদকেক বা সবজু 
উি�দেক যারা খায়, তারা হে� �থম ে�ণীর খাদক.......' 
েছেলটা বলেলা,- 'মশাই, এসব আিম জািন। আপনার আসল কথা বলনু।' 
েছেলটার কথার মেধয্ েকানরকম আ�িলকতার টান েনই।তাই বঝুেত অসুিবেধ হে�না। 
পাশ েথেক েছেলটার বাবা বেল উঠেলন,- 'এ, েহরা বয়েস েকালং েতার চাইয়া বড় অইেব! মান-ই�ত িদয়া কথা 
কইেত পােরানা?' 
েছেলটা তার বাবার িদেক তী� দিৃ�েত তাকােলা। েস দিৃ�েত পড়াশুনা জানা েছেলর মখূর্ বাবার �িত অবজ্ঞার 
ছাপ ��। 
সািজদ বলেলা,- 'েবশ। েতামােদর গরু আেছ?' 
- 'আেছ।' 
- কয়টা?' 
েছেলটার বাবা বলেলন,- 'হ বাপ, েমােগা গরু আেছ পাঁচখান। দুইডা গাই, এ�ুয়া ষাঁড় গরু। লেগ আবার বাছুরও 
আেছ দুইডা! 
- 'আ�া রিফক, ধেরা- েতামােদর েয দুিট গািভ আেছ, তারা এইবছর দুিট কের বা�া িদেলা। তাহেল েতামােদর 
েমাট গরুর সংখয্া হেব ৯ িট।ধেরা, েতামরা পশু হতয্ায় িব�াসী নও।তাই, েতামরা গরুগুেলা িবি�ও কেরা না। 
কারন, েতামরা জােনা, িবি� হেলই গরুগুেলা েকাথাও না েকাথাও  েকারবািন হেবই।ধেরা, এরপেরর বছর 
গরুগুেলা আেরা দুিট কের বা�া িদেলা।েমাট গরু তখন ১৩ িট। এরপেরর বছর েদখা েগেলা, বাচুরগুেলার মধয্ 
েথেক দুিট গািভ হেয় উঠেলা, যারা বা�া িদেব।এখন েমাট গািভর সংখয্া ৪ িট। ধেরা, ৪ িট গািভই এরপেরর 
বছর আেরা দুিট কের বা�া িদেলা।তাহেল, েস বছর েতামােদর েমাট গরুর সংখয্া কেতা দাঁড়ােলা?' 
েছেলিটর বাবা আঙুেল িহসাব কেষ বলেলন,- 'হ, ১৯টা অইেব!' 
সািজদ বলেলা,- 'বেলােতা রিফক, ১৯ টা গরু রাখার মেতা জায়গা েতামােদর আেছ িকনা? ১৯ টা গরুেক 
খাওয়ােনার মেতা সামথর্য্, পযর্া� ভূিষ, ৈখল, ঘাস আেছ িকনা েতামােদর?' 
- 'না'- েছেলটা বলেলা। 
- 'তাহেল, আি�েমইটিল েতামােদর িকছু গরু িবি� কের িদেত হেব। এেদর যারা িকনেব তারা েতা গরু িকেন 
গুদােম ভরেব না, তাই না? তারা গরুগুেলােক জবাই কের মাংশ িবি� করেব। গরুর মাংশ আিমেষর চািহদা 
পরূণ করেব,আর চামড়াগুেলা িশে�র কােজ লাগেব, তাই না?' 
- 'হুম' 
- 'এটা হেলা �কৃিতর বয্ােল�। তাহেল,�কৃিতর বয্ােল� িঠক রাখার জ� পশুগুেলােক জবাই করেতই 
হে�।েসটা এমিন েহাক, অথবা েকারবােন।' 
েছেলটা বলেলা,- 'েসটা িনেয় েতা আপি� েনই।আপি� হে�, এটােক িঘের উৎসব হেব েকন?' 
সািজদ বলেলা,- 'েবশ! উৎসব বলেত তুিম হয়েতা িমন করেছা, েযখােন নাচ-গান হয়, ফূিতর্ হয়, আ�া,ি�ংকস 
হয়। িমিছল হয়, েশাভাযা�া হয়, তাই না? িক�ু েদেখা, মসুলমানেদর এই উৎসব স�ণূর্ িভ�। এখােন নাচ-গান 
েনই,আ�া-মাি� েনই।ি�ংক'স েনই, িমিছল-েশাভাযা�া েনই।আেছ তয্াগ আর তাকওয়ার পরী�া।আেছ, 
অসহায়েদর মেুখ হািস েফাটােনার �াণা�কর েচ�া-তদিবর।সমাজ েথেক ে�ণী ৈবষময্ দূর কের, ধনী-গরীব 
সবার সােথ আন� ভাগাভািগ কের েনওয়া হয়। এরকম উৎসেব স�বত কালর্ মাে�র্রও ি�মত থাকার কথা না। 
কালর্ মা�র্ েক িচেনা?' 
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েছেলটা এরপর িকছু�ণ চুপ কের িছেলা।তারপর বলেলা,- 'আরজ আিল মাতু�রেক িচেনন আপিন?' 
সািজদ বলেলা,- '�াঁ, িচিন েতা।' 
- 'েকারবািন িনেয় উনার িকছু েযৗি�ক �� আেছ।' 
- 'িক ��, বেলা?' 
েছেলটা �থম ��িট বলেলা। েসিট িছেলা- 
 
'আ�াহ ই�াহীেমর কােছ তার সবচাইেত ি�য় ব�র উৎসেগর্র আেদশ িদেয়িছেলন। িক�ু, ই�াহীেমর কােছ 
সবচাইেত ি�য় ব� তার েছেল ইসমাঈল না হেয় তার িনজ �ান েকন হেলা না?' 
 
সািজদ মচুিক েহেস বলেলা,- 'খবুই লিজকয্াল �� বেট। 
আিম যিদ আরজ আিল মাতু�েরর সা�াৎ েপতাম, তাহেল িজেজ্ঞস করতাম, বাংলােদেশর �াধীনতা যেু� যারা 
য�ু কের শহীদ হেয়েছ, তােদর কােছ তােদর িনেজর �ােণর েচেয় েদশটা েকন েবিশ ি�য় হেলা? েকন েদশ 
র�ার জ� িনেজেদর �াণটােক মতুৃয্র মেুখ েছেড় িদেলা? 
দুেটা িজিনসই েসইম বয্াপার। ই�ািহেমর কােছ িনেজর েচেয়ও ি�য় িছেলা পেু�র �াণ, আর মিু�েযা�ােদর 
কােছ িনেজর েচেয় ি�য় িছেলা িনেজর মাতভূৃিম। 
িক�ু, পরী�ার ধরন িছেলা আলাদা। ই�ািহমেক বলা হেলা, ি�য় িজিনস কুরবািন করেত, আর মিু�েযা�ােদর 
বলা হেলা- ি�য় িজিনস র�া করেত।িক�ু, আমরা েদখেত েপলাম - দু দেলর কােরা কােছই ি�য় ব� িনেজর �াণ 
নয়। 
সুতরাং, আরজ আিল মাতু�েরর মাত�িরটা এইখােন ভুল �মািনত হেলা।' 
 
েছেলটা কাঁচুমাচু কের ি�তীয় �� করেলা। 
আরজ আিল মাতু�র বেলেছন,- 'আ�াহ পরী�াটা কেরেছন ই�ািহমেক।ই�ািহেমর পদা� অনুসরণ কের েসই 
পরী�াটা েকন তার অনুসারীেদর িদেত হেব?' 
 
সািজদ বলেলা,- 'এইটাও খবু ভােলা ��। আমরা মহুা�দ সাঃ েক অনুসরন কির। তাহেল, আমরা িক বলেত 
পাির েয,- কই, আমােদর উপর েতা িজ�াঈল আঃ ওহী িনয়া কখেনাই আেস নাই। তাহেল, মহুা�েদর উপের 
আসা ওিহ আমরা েকন মানেত যােবা? বেলা, ��টা িক আমরা করেত পাির?' 
েছেলটা চুপ কের আেছ। সািজদ বলেলা,- 'আরজ আিল মাতু�েরর Leader & Leadership িবষেয় আদেত 
েকান জ্ঞানই িছেলা না। তাই িতিন এইরকম �� কের িনেজেক সে�িটস বানােত েচেয়িছেলন।' 
েছেলটা তার ততৃীয় �� করেলা- 
 
'আরজ আিল মাতু�র বেলেছন,- নবী ই�ািহমেক েতা েকবল প�ু ইসমাঈলেক েকারবািন করা সং�া� 
পরী�ায়ই িদেত হয়িন, অি�কুেন্ড িনি�� হবার মেতা কিঠন পরী�াও তােক িদেত হেয়িছেলা। তাহেল, 
মসুলমানরা ই�ািহেমর �িৃত ধের রাখেত পশু েকারবািন করেলও, ই�ািহেমর আেরকিট পরী�া মেত- মসুলমানরা  
িনেজেদর অি�কুেন্ড িনে�প কের না েকন?' 
আরজ আিল মাতু�েরর আেগর ��গুেলা আমার কােছ িশশুসুলভ মেন হেলও, এই ��িটেক অেনক ময্ািচউর 
মেন হেলা। আসেলই েতা। দুইটাই ই�াহীম আঃ এর জ� পরী�া িছেলা। তাহেল, একিট পরী�ার �িৃত ধের 
রাখেত আমরা যিদ পশু েকারবািন কির, তাহেল িনেজেদর অি�কুেন্ড িনে�প কির না েকন? 
প�া েথেক সাঁ সাঁ শে� বাতাস আসেত শুরু কেরেছ। 
সািজদ বলেলা,- 'রিফক, তার আেগ তুিম আমার একিট �ে�র উ�র দাও। তুিম িক েশখ মুিজবেক ভােলাবােসা? 
তার আদশর্েক?' 
েছেলটা বলেলা,- 'অবশয্ই। িতিন না হেল েতা বাংলােদেশর অি��ই থাকেতা না। িতিন আমােদর জািতর 
িপতা।' 
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- 'তুিম িঠক বেলেছা। েশখ মিুজব না হেল বাংলােদশ হয়েতা েকানিদন �াধীনই হেতা না। েস যােহাক, েশখ 
মিুজবেক জীবেন দুিট বড় ধরেনর পরী�ার মেুখামিুখ হেত হেয়িছেলা। 
�থেম, একটা েদশেক �াধীন করার লড়াইেয় সামেন েথেক েনতৃর্� েদওয়া। 
ি�তীয়ত, �পিরবাের খনু হওয়া। আিম িক িঠক বললাম রিফক?' 
- 'হু' 
- 'এখন, তুিম েশখ মিুজেবর আদশর্ বেুক ধারন কেরা। তুিম ৭১ এর েচতনায় িনেজেক বিলয়ান ভােবা। তুিম ৭ ই 
মােচর্ িবশাল িমিছেল েযাগদান কেরা। ১৬ ই িডেস�ের সভা-সমােবেশ জয় বাংলা জয় ব�ব�ু বেল ে�াগান 
দাও। িক�ু, ১৫- ই আগে� রা�ায় েবিরেয় েকানিদন বেলেছা- েহ েমজর ডািলেমর বংশধর, েহ খ�কার 
েমা�ােকর বংশধর, েতামরা েক েকাথায় আেছা, এেসা- আমােকও মিুজেবর মেতা �পিরবাের খনু কেরা', বেলা 
িক?' 
আিম সািজেদর কথা শুেন েহা েহা েহা কের হাসা শুরু করলাম। েছেলটার মখু তখন এেকবাের ফয্াকােশ হেয় 
েগেছ। সািজদ আবার বলেত শুরু করেলা,- 'তুিম এটা বেলা না।েশখ মিুজেবর আদশর্ বেুক ধারন কের এরকম 
েকউই এটা বেলনা। যিদ েকউ এরকম বেল, তাহেল তােক মানুেষ বলেব,- 'িক বয্াপার? েলাকটােক িক ভা� 
মােসর কুকুের কামিড়েয়েছ নািক?' 
সািজেদর কথা শুেন এবার রিফেকর বাবাও হা হা হা কের হাসেত লাগেলা। েছেলেক পরািজত হেত েদেখ 
পিৃথবীর েকান বাবা এত খিুশ হেত পাের, এই দশৃয্ না েদখেল বঝুতামই না। 
 
আমরা রসুলপেুরর পেথ হাঁটা ধরলাম।প�াপােড়র জনবসিতগুেলা েদখেত এেকবাের ছিবর মেতা। িনেজেক তখন 
আমার েহােসন িময়ার ময়না �ীেপর বািস�া মেন হি�েলা। আর সািজদ?  তােক আপনারা আপাতত েহােসন 
িময়া রূেপই ভাবেত পােরন। 
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আল-কুরআন িক মানব রিচত? 

িবরাট আিলশান একিট বািড়। েমাঘল আমেলর স�ােটরা েযরকম বািড় বানােতা, অেনকটাই েসরকম। বািড়র 
সামেন দিৃ�ন�ন একিট ফুেলর বাগান। ফুেলর বাগােনর মােঝ েছাট েছাট কৃি�ম ঝণর্া আেছ। এই বািড়র 
মািলেকর রুিচেবােধর �শংসা করেতই হয়। ঝ�াট ঢাকা শহেরর মেধয্ এিট েযন এক টুকেরা �গর্খন্ড। 
িক�ু অবাক করা বয্াপার হেলা, বাগােনর েকাথাও লাল রেঙর েকান ফুল েনই।এতবড় বাগানবািড়,  অথচ, 
েকাথাও একিট েগালােপর চারা পযর্� েনই। িব�েয়র বয্াপার েতা বেটই। 
 
আমরা এেসিছ সািজেদর এক দূর স�েকর্র খালরু বাসায়। ঢাকা শহের বড় বড় বয্বসা আেছ।িবেদেশও িনেজর 
বয্বসা-বািণেজয্র শাখা-�শাখা ছিড়েয়েছন। েছেল-েমেয়েদর েকউ লন্ডন, েকউ কানাডা আর েকউ সুইজারলয্ান্ড 
থােক। ভ�েলাক উনার �ীেক িনেয় ঢাকােতই রেয় েগেছন েকবল িশকেড়র টােন। 
তেব, ঢাকায় িনেজর বািড়খানােক েযভােব ৈতির কেরেছন, েবাঝার উপায় েনই েয এিট ঢাকার েকান বািড় নািক 
মে�ার েকান িভ আই িপ ভবন। 
আমােক এিদক-েসিদক তাকােত েদেখ সািজদ �� করেলা,- 'এভােব েচােরর মেতা এিদক-ওিদক তাকাি�স 
েকন?' 
আিম ভয্াবােচকা খাওয়ার মেতা কের বললাম,- 'না, আসেল েতার খালেুক িনেয় ভাবিছ।' 
- 'উনােক িনেয় ভাবার িক আেছ?' 
আিম বললাম,- 'অসু� মানুষেদর িনেয় ভাবেত হয়।এটাও এক�কার মানবতা, বঝুিল?' 
সািজদ আমার িদেক বড় বড় েচাখ কের তািকেয় বলেলা,- 'অসু� মােন? েক অসু�?' 
- 'েতার খাল।ু' 
- 'েতােক েক বলেলা উিন অসু�?' 
আিম দাঁড়ালাম। বললাম,- 'তুই এতিকছু েখয়াল কিরস, এটা কিরস িন?' 
- 'েকানটা? 
- 'েতার খালরু বাগােনর েকাথাও িক�ু লাল রেঙর েকান ফুলগাছ েনই। �ায় সব রেঙর ফুলগাছ আেছ, লাল 
ছাড়া।এমনিক, েগালােপর একিট চারাও েনই।' 
- 'েতা?' 
- 'েতা আর িক? িতিন হয়েতা কালার �াইন্ড। ে�েশিফকিল, েরড কালার �াইন্ড।' 
সািজদ িকছু বলেলা না। হয়েতা েস এটা িনেয় আর েকান কথা বলেত চাে� না, অথবা, আমার যিু�েত েস হার 
েমেনেছ। 
 
সািজদ কিলংেবল বাজােলা। 
ঘেরর দরজা খেুল িদেলা একিট েতর-েচৗ� বছর বেয়সী েছেল। স�বত কােজর েছেল। 
আমরা েভতের ঢুকলাম। েছেলিট বলেলা,- 'আপনারা এখােন বসুন।আিম কাকােক েডেক িদি�।' 
েছেলটা একদম শু� বাংলায় কথা বলেছ। বািড়র মািলকেক সয্ার বা মািলক না বেল কাকা বলেছ।স�বত, উনার 
েকান গরীব আ�ীেয়র েছেল হেব হয়েতা। যােদর খবু েবিশ টাকা-পয়সা হয়, তারা �াম েথেক গিরব আ�ীয়েদর 
বাসার কােজর চাকির িদেয় দয়া কের। 
েছেলটা ভ�েলাকেক ডাকার জ� িসঁিড় েবেয় উপের উেঠ েগেলা।ঘেরর েভতরটা আেরা চমৎকার। নানান ধরেনর 
দািম দািম মােবর্ল পাথর িদেয় েদওয়াল সাজােনা। 
দু'তলার েকান এক রুম েথেক রবী�নােথর গােনর সুর েভেস আসেছ,- 'যিদ েতার ডাক শুেন েকউ না আেস, 
তেব একলা চেলা ের......' 
আিম সািজদেক বললাম,- 'িক ের, েতার এরকম েমাঘলাই �াইেলর একটা খালু আেছ, েকানিদন বলিল না েয?' 
সািজদ রসকষহীন েচহারায় বলেলা,- 'েমাঘলাই �াইেলর খাল ুেতা, তাই বলা হয়িন।' 
- 'েতার খালরু নাম িক?' 
- 'এম.এম. আিল।' 
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ভ�েলােকর নামটাও উনার বািড়র মেতাই গা�ীযর্পণূর্। আিম িজেজ্ঞস করলাম,- 'এম. এম. আিল মােন িক?' 
সািজদ আমার িদেক তাকােলা। বলেলা,- 'েমাহা�দ মহ�ত আিল।' 
ভ�েলােকর বািড় আর ঐ�েযর্র সােথ নামটা একদম যাে� না। এইজে� হয়েতা েমাহা�দ মহ�ত আিল 
নামটােক শটর্কাট কের এম.এম. আিল কের িনেয়েছন। 
 
ভ�েলাক আমােদর সামেনর েসাপায় পােয়র উপর পা তুেল বসেলন। মধয্বয়�।  েচহারায় বাধর্েকয্র েকান ছাপ 
েনই। চুল েপেকেছ, তেব কলপ করায় তা ভােলামেতা েবাঝা যাে� না। 
িতিন বলেলন,- 'েতামােদর মেধয্ সািজদ েক?' 
আিম েলাকটার �� শুেন অবাক হলাম খবু। সািজেদর খাল,ু অথচ সািজদেক িচেন না। এটা িক রকম কথা? 
সািজদ বলেলা,- 'ি�, আিম।' 
- 'হুম, I guessed that'- েলাকটা বলেলা। আেরা বলেলা,- 'েতামার কথা েবশ শুেনিছ, তাই েতামার সােথ 
আলাপ করার ইে� জাগেলা।' 
আমােদর েকউ িকছু বললাম না। চুপ কের আিছ। 
েলাকটা আবার বলেলা,- '�থেম আমার স�েকর্ দরকাির িকছু কথা বেল িনই। আমার পিরচয় েতা তুিম 
জােনাই,সািজদ। েযটা জােনা না, েসটা হেলা,- িব�িবদয্ালয় জীবন েথেক আিম একজন অিব�াসী। খাঁিট বাংলায় 
নাি�ক। হুমায়নু আজাদেক েতা েচেনা, তাই না? আমরা একই বয্ােচর িছলাম। আিম নাি�ক হেলও আমার 
েছেলেমেয়রা েকউই নাি�ক নয়।েস যােহাক, এটা িনেয় আমার মাথাবয্থা েনই।আিম বয্ি��াধীনতায় িব�াসী।' 
সািজদ বলেলা,- 'খাল,ু আিম এসব জািন।' 
েলাকটা অবাক হবার ভান কের বলেলা,- 'জােনা? েভির গুড। ে�ভার বয়।' 
- 'খাল,ু আমােক েডেক পািঠেয়েছন েকন তা বলনু।' 
- 'ওেয়ট! তাড়াহুেড়া িকেসর?'- েলাকটা বলেলা। 
এরমেধয্ই কােজর েছেলটা ে� েত কের চা িনেয় এেলা। 
আমরা চােয়র কােপ চুমুক িদলাম। েলাকটােক একিট আলাদা কােপ কের চা েদওয়া হেলা। েসটা চা নািক কিফ, 
িঠক েবাঝা যাে� না। 
েলাকিট বলেলা,- 'সািজদ, আিম মেন কির, েতামােদর ধমর্�ন্থ,  আই িমন আল েকারান, েসটা েকান ঐশী �ন্থ 
নয়। এটা মহুা�েদর িনেজর েলখা একিট বই।মহুা�দ কেরেছ িক, এটােক জা� ��ার বাণী বেল চািলেয় 
িদেয়েছ।' 
এইটুকু বেল েলাকটা আমােদর দু'জেনর িদেক তাকােলা। হয়েতা েবাঝার েচ�া করেলা আমােদর িরএয্াকশান িক 
হয়। 
আমরা িকছু বলার আেগই েলাকিট আবার বলেলা, - 'হয়েতা বলেব, মহুা�দ িলখেত-পড়েত জানেতা না। েস 
িকভােব এরকম একিট �ন্থ িলখেব? ওেয়ল! এিট খবুই েলইম লিজক। মহুা�দ িলখেত পড়েত না জানেল িক 
হেব, তার ফেলায়ারেদর অেনেক িলখেত-পড়েত পারেতা।উ� িশি�ত িছেলা। তারা কেরেছ কাজটা।মহুা�েদর 
ইশারায়।' 
সািজদ তার কােপ েশষ চুমকু িদেলা। তখনও েস চুপচাপ। 
েলাকটা বলেলা,- 'িকছু মেন না করেল আিম একিট িসগােরট ধরােত পাির? অবশয্, কাজিট িঠক হেব না জািন।' 
আিম বললাম,- 'িশওর!' 
এত�ণ পের েলাকিট আমার িদেক ভােলামেতা তাকােলা। একিট মচুিক হািস িদেয় বলেলা,- 'Thank You...' 
 
সািজদ বলেলা,- 'খাল,ু আপিন খবুই লিজকয্াল কথা বেলেছন। েকারান মহুা�দ সাঃ এর িনেজর বানােনা হেতও 
পাের। কারন, েকারান েয েফের�া িনেয় আসেতা বেল দািব করা হয়, েসই িজ�াঈল আঃ েক মহুা�দ সাঃ ছাড়া 
েকউই েকানিদন েদেখিন।' 
েলাকটা বেল উঠেলা,- 'এ�া�িল, মাই সান।' 
- 'তাহেল, েকারানেক আমরা েট� করেত পাির, িক বেলন খালু?' 
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- '�াঁ �াঁ, করা যায়.......' 
সািজদ বলেলা,-  'েকারান মহুা�দ সাঃ এর বানােনা িক না, তা বঝুেত হেল আমােদর ধের িনেত হেব েয, 
মহুা�দ সাঃ ��ার েকান দূত নন।িতিন খবুই সাধারন, অিশি�ত একজন �াচীন মানুষ।'
েলাকটা বলেলা,- 'সিতয্কার অেথর্ই মহুা�দ অসাধারণ েকান েলাক িছেলা না। ��ার দূত েতা পেুরাটাই ভূয়া।'
সািজদ মচুিক হাসেলা।  বলেলা,- 'তাহেল এটাই ধের িনই?'
- 'হুম'- েলাকটার স�িত।
সািজদ বলেত লাগেলা,- 'খাল,ু ইিতহাস েথেক আমরা জানেত পাির, হজরত ঈউসুফ আঃ এর জ� হেয়িছেলা 
বতর্মান িফিলি�েন। ঈউসুফ আঃ িছেলন হজরত ঈয়াকুব আঃ এর কিন�তম প�ু। ঈয়াকুব আঃ এর কােছ
ঈউসুফ আঃ িছেলন �াণািধক ি�য়।িক�ু, ঈয়াকুব আঃ এর এই ভােলাবাসা ঈউসুফ আঃ এর জ� কাল হেলা।
তার ভাইেয়রা ষড়য� কের ঈউসুফ আঃ েক কূেপ িনে�প কের েদয়। এরপর, িকছু বিণকদল কূপ েথেক ঈউসুফ
আঃ েক উ�ার কের তােক িমশের িনেয় আেস। িতিন িমশেরর রাজ পিরবাের বড় হন।ইিতহাস মেত, এিট ঘেট-
ি��পবূর্ চতুদর্শ শতেকর আেমনেহােটেপর রাজ�কােলর আেরা িতন'শ বছর পেূবর্। খাল,ু এই িবষেয় আপনার
েকান ি�মত আেছ?' 
েলাকটা বলেলা,- 'নাহ। িক�ু, এগুেলা িদেয় তুিম িক েবাঝােত চাও?'
সািজদ বলেলা,- 'খাল,ু ইিতহাস েথেক আমরা আেরা জানেত পাির, ি��পবূর্ চতুদর্শ শতেক চতুথর্ 
আেমনেহােটেপর আেগ েযসকল শাসেকরা িমশরেক শাসন কেরেছ, তােদর সবাইেকই 'রাজা' বেল ডাকা হেতা।
িক�ু, ি��পবূর্ চতুথর্ শতেক চতুথর্ আেমনেহােটেপর পের েযসকল শাসেকরা িমশরেক শাসন কেরিছেলা, তােদর 
সবাইেক 'েফরাঊন' বেল ডাকা হেতা। ঈউসুফ আঃ িমশরেক শাসন কেরিছেলন ি��পবূর্ চতুদর্শ শতেকর চতুথর্
আেমনেহােটেপর আেগ।আর, মসূা আঃ িমশের জ�লাভ কেরিছেলন চতুথর্ আেমনেহােটেপর কমপে� আেরা
দু'েশা বছর পের।অথর্াৎ, মসূা আঃ যখন িমশের জ��হন কেরন, তখন িমশেরর শাসকেদর আর 'রাজা' বলা
হেতা না, 'েফরাঊন' বলা হেতা।'
- 'হুম, েতা?' 
- 'িক�ু খাল,ু েকারােন ঈউসুফ আঃ এবং মসূা আঃ দুইজেনর কথাই আেছ। অবাক করা বয্াপার হে�, েকারান
ঈউসুফ আঃ এর েবলায় শাসকেদর ে�ে� 'রাজা' শ� বয্বহার করেলও, একই েদেশর, মসূা আঃ এর সময়কার 
শাসকেদর েবলায় বয্বহার কেরেছ 'িফরাঊন' শ�িট। বলনু েতা খাল,ু মরুভূিমর বালেুত উট চরােনা বালক
মহুা�দ সাঃ ইিতহােসর এই পাঠ েকাথায় েপেলন? িতিন িকভােব জানেতন েয, ঈউসুফ আঃ এর সমেয়র 
শাসকেদর 'রাজা' বলা হেতা, মসূা আঃ সময়কার শাসকেদর 'েফরাঊন'?  এবং, িঠক েসই মেতা শ� বয্বহার 
কের তােদর পিরচয় েদওয়া হেলা?' 
মহ�ত আিল নােমর ভ�েলাকিট েহা েহা েহা কের হাসেত লাগেলা। বলেলা,- 'মসূা আর ঈউসুেফর কািহনী েতা
বাইেবেলও িছেলা। মহুা�দ েসখান েথেক কিপ কেরেছ, িস�ল।'
সািজদ মচুিক েহেস বলেলা,- 'খাল,ু ময্াটার অফ সেরা দয্াট, বাইেবল এই জায়গায় চরম একিট ভুল কেরেছ।
বাইেবল ঈউসুফ আঃ এবং মসূা আঃ দুজেনর সময়কার শাসকেদর জ�ই 'েফরাঊন' শ� বয্বহার কেরেছ, যা 
ঐিতহািসক ভুল। আপিন চাইেল আিম আপনােক বাইেবেলর ও� েট�ােম� েথেক �মান েদখােত পাির।'
েলাকটা িকছুই বলেলা না। চুপ কের আেছ। স�বত, উনার �মান দরকার হে� না।
সািজদ বলেলা,- 'েয ভুল বাইেবল কেরেছ, েস ভুল অিশি�ত আরেবর বালক মহুা�দ সাঃ এেস িঠক কের িদেলা, 
তা িকভােব স�ব, যিদ না িতিন েকান ে�িরত দূত না েহান, আর, েকারান েকান ঐিশ �ন্থ না হয়?' 
েলাকিট চুপ কের আেছ। এরমেধয্ই িতনিট িসগােরট েখেয় েশষ কেরেছ। নতুন আেরকিট ধরােত ধরােত
বলেলা,- 'হুম, িকছুটা েযৗি�ক।'
সািজদ আবার বলেত লাগেলা,- 'খাল,ু েকারােন একিট সূরা আেছ, সূরা আল ফাজর নােম। এই সূরার ৬ ন�র
আয়াতিট এরকম,- 'েতামরা িক ল�য্ কেরা িন, েতামােদর পালনকতর্া ইরাম েগাে�র সােথ িকরূপ বয্বহার 
কেরেছন?' 
এই সূরা ফাজের মলূত আদ জািত স�েকর্ বলা হেয়েছ। আদ জািতর আলােপর মেধয্ হঠাৎ কের 'ইরাম' নােম
একিট শ� চেল এেলা, যা েকউই জানেতা না এটা আসেল িক। েকউ েকউ বলেলা, এটা আদ জািতর েকান বীর
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পােলায়ােনর নাম, েকউ েকউ বলেলা, এই ইরাম হেত পাের আদ জািতর শারীিরক েকান িবেশষ ৈবিশ�য্, কারন, 
এই সূরায় আদ জািতর শি�ম�া িনেয়ও আয়াত আেছ। েমা�াকথা, এই 'ইরাম' আসেল িক, েসটার সু�� েকান 
বয্াখয্া েকউই িদেত পােরিন তখন। এমনিক, েগাটা পিৃথবীর েকান ইিতহােস 'ইরাম' িনেয় িকছুই বলা িছেলা না। 
িক�ু, ১৯৭৩ সােল, �াশনাল িজও�ািফ িসিরয়ায় মািটর িনেচ একিট শহেরর স�ান পায়।এই শহরিট িছেলা আদ 
জািতেদর শহর। েসই শহের পাওয়া যায়, সু�াচীন উচুঁ উচুঁ দালান। এমনিক, এই শহের আিব�ার হয় তখনকার 
একিট লাইে�ির। এই লাইে�িরেত একিট তািলকা পাওয়া যায়। এই তািলকায় তারা েযসকল শহেরর সােথ 
বািণজয্ করেতা, েসসব শহেরর নাম উে�খ িছেলা।আ�যর্জনক হেলও সতয্ এই- েসই তািলকায় 'ইরাম' নােমর 
একিট শহেরর নামও পাওয়া যায়, েযটা আদ জািতেদরই একিট শহর িছেলা। শহরিট িছেলা একিট পাহােড়র 
মেধয্। এেতও িছেলা সুউ� দালান। 
িচ�া করুন, েয 'ইরাম' শে�র সিঠক বয্াখয্া এর পেূবর্ তাফিসরকারকরাও করেত পােরিন। েকউ এটােক বীেরর 
নাম, েকউ এটােক আদ জািতর শািররীক ৈবিশে�য্র নাম বেল বয্াখয্া কেরেছ, 
১৯৭৩ সােলর আেগ েয 'ইরাম' শহেরর স�ান পিৃথবীর তাবৎ ইিতহােস িছেলা না, েকান ভূেগালিবদ, 
ইিতহাসিবদই  এই শহর স�েকর্ িকছুই জানেতা না, �ায় ৪৩ শত বছর আেগর আদ জািতেদর েসই শহেরর নাম 
িকভােব েকারান উে�খ করেলা? েযটা আমরা েজেনিছ ১৯৭৩ সােল, েসটা মহুা�দ সাঃ িকভােব আরেবর 
মরুভূিমেত বেস ১৪০০ বছর আেগ জানেলা? হাউ পিসবল? িতিন েতা অিশি�ত িছেলন।েকানিদন ইিতহাস বা 
ভূেগাল পেড়ন িন। িকভােব জানেলন, খাল?ু' 
আিম েখয়াল করলাম, েলাকটার েচহারা েথেক েমাঘলাই ভাবটা সের েযেত শুরু কেরেছ। প�ুতুলয্ েছেলর কাছ 
েথেক িতিন এেতাটা শক খােবন, হয়েতা আশা কেরন িন। 
সািজদ আবার বলেত লাগেলা,- 
'খাল,ু আর রহমান নােম েকারােন একিট সূরা আেছ। এই সূরার ৩৩ ন�র আয়ােত বলা হে�,- 
'েহ �ীন ও মানুষ! েতামরা যিদ আসমান ও জিমেনর সীমানায় �েবশ করেত পােরা, তেব কেরা। যিদও েতামরা 
তা পারেবনা �বল শি� ছাড়া' 
মজার বয্াপার হেলা, এই আয়াতিট মহাকাশ �মণ িনেয়। িচ�া করুন, আজ েথেক ১৪০০ বছর আেগর আরেবর 
েলাক, যােদর কােছ যানবাহন বলেত েকবল িছেলা উট আর গাধা, িঠক েসই সমেয় বেস মহুা�দ সাঃ মহাকাশ 
�মণ িনেয় কথা বলেছ, ভাবা যায়? 
েস যােহাক, আয়াতিটেত বলা হেলা,- 'যিদ পােরা আসমান ও জিমেনর সীমানায় �েবশ করেত, তেব কেরা' ,  
এিট একিট কিন্ডশনাল (শতর্বাচক) বাকয্। এই বােকয্ শতর্ েদওয়ার জ� If (যিদ) বয্বহার করা হেয়েছ। 
খাল,ু আপিন যিদ এয্ারািবক িডকশনাির েদেখন, তাহেল েদখেবন, আরিবেত 'যিদ' শে�র জ� দুিট শ� আেছ। 
একিট হেলা 'লাও',  অ�িট হেলা 'ইন'। দুেটার অথর্ই 'যিদ।' িক�ু, এই দুেটার মেধয্ একিট সু� পাথর্কয্ আেছ। 
পাথর্কয্িট হেলা- আরিবেত শতর্বাচক বােকয্ 'লাও' তখনই বয্বহার করা হয়, যখন েসই শতর্ েকানভােবই পরূণ 
স�ব হেব না। িক�ু, শতর্বাচক বােকয্ 'যিদ' শে�র জ� যখন 'ইন' বয্বহার করা হয়, তখন িন�য় এই শতর্টা 
পরূণ স�ব। 
আ�যর্জনক বয্াপার, েকারােন সূরা আর রহমােনর ৩৩ ন�র আয়াতিটেত 'লাও' বয্বহার না কের 'ইন' বয্বহার 
করা হেয়েছ। মােন, েকান একিদন �ীন এবং মানুেষরা মহাকাশ �মেণ সফল হেবই।আজেক িক মানুষ মহাকাশ 
জয় কেরিন? মানুষ চাঁেদ যায়িন? ম�েল যাে� না? 
েদখনু, ১৪০০ বছর আেগ যখন মানুেষর ধারনা িছেলা একিট ষাঁড় তার দুই িশংেয়র মেধয্ পিৃথবীেক িনেয় 
দাঁিড়েয় আেছ, িঠক তখন েকারান েঘাষণা করেছ, মহাকাশ �মেণর কথা। সােথ বেলও িদে�, একিদন তা 
আমরা পারেবা। আরেবর িনর�র মহুা�দ সাঃ িকভােব এই কথা বলেত পাের?' 
 
এম.এম. আিল ওরেফ েমাহা�দ মহ�ত আিল নােমর এই ভ�েলােকর েচহারা েথেক 'আিম নাি�ক, আিম 
এেকবাের িনভুর্ল' টাইপ ভাবটা এেকবাের উধাও হেয় েগেলা। এখন তােক য�ুাহত এক �া� ৈসিনেকর মেতান 
েদখাে�। 
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সািজদ বলেলা,- 'খাল,ু খবু অ� পিরমাণ বললাম। এরকম আেরা শ খােনক যিু� িদেত পারেবা, যা িদেয় �মান 
কের েদওয়া যায়, েকারান মহুা�দ সাঃ এর নকল কের েলখা েকান িকতাব নয়, এিট ��ার প� েথেক আসা 
একিট ঐিশ �ন্থ। যিদ বেলন, মহুা�দ সাঃ িনেজর �ভাব িব�ােরর জ� এই িকতাব িলেখেছ, আপনােক বলেত 
হয়, এই িকতােবর জ�ই মহুা�দ সাঃ েক বরণ করেত হেয়েছ অবণর্নীয় ক�, য�ণা।  এই িকতােবর বাণী �চার 
করেত িগেয়ই িতিন �েদশ ছাড়া হেয়িছেলন।তােক বলা হেয়িছেলা, িতিন যা �চার করেছন তা েথেক িবরত হেল 
তােক ম�ার রাজ� েদওয়া হেব। িতিন তা �হন কেরন িন। খাল,ু িনেজর ভােলা েতা পাগলও বেুঝ। মহুা�দ সাঃ 
বঝুেলা না েকন? এসবই িক �মান কেরনা েকারােনর ঐিশ সতয্তা?' 
 
েলাকটা েকান কথাই বলেছনা। িসগােরেটর পয্ােকেট আর েকান িসগােরট েনই। 
আমরা উেঠ দাঁড়ালাম। েবর হেত যােবা, অমিন সািজদ ঘাঁড় িফিরেয় েলাকটােক বলেলা, - 'খাল,ু একিট েছাট �� 
িছেলা।' 
- 'বেলা।' 
- 'আপনার বাগােন লাল রেঙর েকান ফুল গাছ েনই। েকন?' 
েলাকিট বলেলা,- 'আিম েরড কালার �াইন্ড। লাল রঙ েদিখ না।' 
সািজদ আমার িদেক িফরেলা। অবাক দিৃ�েত আমার িদেক তািকেয় বলেলা,- 'েজয্ািতষী আিরফ আজাদ, ইউ 
আর কাের�। 
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িরেলিটিভিটর গ� 

বধুবার। মিফজরু রহমান সয্ার পেুরা একঘ�া ধের আইন�াইেনর ‘িথওির অফ িরেলিটিভিট’ বঝুােলন �ােশ। 
এই িথওির িক, কখন আিব�ৃত হয়, িকভােব কাজ কের এসব এেকবাের প�ুানুপ�ুরূেপ েবাঝােনার পের িতিন 
পেুরা দুই �াস পািন পান করেলন। পািন পান েশেষ বলেলন, ‘এখন আিম পরী�া করেবা েক িকরকম 
বেুঝেছা।এখােন একজন একজন এেস বিুঝেয় যাও।’ 
 
বধুবাের মিফজ সয্ােরর �ােশর এই এক �ালা। টানা একঘ�া �াশ েনওয়ার পের আেরা টানা একঘ�া িনেবন 
েসটার ে�েজেন্টশান। অনুপি�ত থাকারও সুেযাগ েনই। িডপােটর্েমে� এই একজনই আেছন িযিন 
িব�িবদয্ালেয়র ছা�েদর এখেনা েবে�র উপের তুেল দাঁড় কিরেয় েরেখ �াশ িমস করার শাি� েদন। িক িবদঘেুট 
বয্াপার! 
 
মিফজ সয্ােরর টানা একঘ�ার েলকচার েথেক েয যেতাটুকু গলাধঃকরণ করেত েপেরেছ, েসটা এেক এেক সবাই 
আবার উগের িদেয় আসেত লাগেলা। 
 
েকউ ৫ িমিনট, েকউ ৭ িমিনট েকউবা ৮ িমিনট কের েলকচারটার পনুরাবিৃ� করেত লাগেলা।সবাই ‘িথওির অফ 
িরেলিটিভিট’র িবিভ� িদক িনেয় বলেত লাগেলা। 
 
সবার েশেষ এেলা সািজেদর পালা। অিন�া সে�ও সািজদেক চার-পাঁচ িমিনেটর একিট েলকচার েঝেড় আসেত 
হেব এখন। 
 
সািজদ উেঠ এেলা। মিফজ সয্ার উনার �ভাবসুলভ ভি�েত মচুিক েহেস বলেলন, ‘সমাি� পেবর্ এবার মহামিত 
আইন�াইেনর কাছ েথেক আমরা সবেচ চমক�দ িকছু শুনেবা। You may start Sir Mr. Einstein’…. 
 
মিফজ সয্ােরর িব�পা�ক বাকয্বয্য় অ�েদর জ� সবসময় হািসর েখারাক।�ােশর সবাই েহা েহা েহা কের 
েহেস উঠেলা। বয্াপারটা নতুন িকছু নয়, তাই সািজদ এখন আর এসব গােয় মােখ না। 
 
সািজদ হািস হািস মেুখ শুরু করেলা- 
 
‘িবজ্ঞানী আইন�াইেনর ‘িথওির অফ িরেলিটিভিট’ একদম পািনর মেতা েসাজা। এটা এেতাই েসাজা েয, �াশ 
এইেটর একটা বা�াও এটােক খবু সহেজ বেুঝ িনেত পাের ‘ 
 
এেতাটুকু শুেন সবাই সািজেদর িদেক বড় বড় েচােখ হাঁ কের তাকােলা। মিফজ সয্ার েচয়াের েহলান েদওয়া 
অব�ােত িছেলন। সািজেদর কথা শুেন উিন একটু নেড়চেড় বসেলন। উনার েমাটা কােলা ে�েমর চশমািটেক 
িঠকঠাক কের িনেয় বলেলন, ‘Come to the point…..’ 
 
সািজদ বলেলা, ‘সয্ার, আিম েতা পেয়েন্টই আিছ। আিম িক বলেবা নািক বেস পড়েবা?’ 
‘No no, carry on’- মিফজ সয্ােরর �িতউ�র। 
সািজদ আবার শুরু করেলা- 
 
‘এই েসাজা িথওিরিটেকই একিবংশ শতা�ীেত িবজ্ঞােনর সবেচ বড় আিব�ার এবং এর আিব�ারক মহামিত 
আইন�াইনেক সবর্কােলর সবর্ে�� পদাথর্িবজ্ঞানী মেন করা হয়।  
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এেতা�ণ আমােদর সবার ি�য়, �ে�য় মিফজরু রহমান সয্ার আমােদর খবু সু�র কের বঝুােলন এই িজিনসটা। 
এরপর আমার ব�ুরাও এই িথওিরর নানান িদক খবু সু�র কের বণর্না কের েগেলা।েযেহতু আমােকও িকছু 
বলেত হেব, তাই আিম এই িথওিরর সবেচ মজার িদক, ‘Time Dilation’ িনেয়ই বলেবা। এই িথওিরিট ‘সময়’ 
িনেয় আমােদর েযভােব ভাবােত েপেরেছ, িবজ্ঞােনর অ� েকান আিব�ার তা পাের িন। 
 
সময় িনেয় আেগকার মানুষেদর ধারনা িছেলা অ�রকম। তারা ভাবেতা, সময় সবখােন সমান। অথর্াৎ, আমার 
কােছ েযটা একঘ�া , েসটা অ� েকান �েহর, অ� েকান �াণীর কােছও একঘ�া। আমার কােছ েযটা একিদন, 
েসটা অ� সবার কােছও একিদন।অথর্াৎ, মা�ােভেদ সমেয়র েকানই পিরবতর্ন হয় না। 
 
 
১৯০০ সাল পযর্� সময় িনেয় পিৃথবীর মানুেষর ধারনা িছেলা এইরকম। ঊিনশ েশা সােলর িকছু আেগ িবখয্াত 
িবজ্ঞান েলখক এইচ.িজ ওেয়লস সময় িনেয় িকছু বয্িত�ম েলখােজাখা কেরন। িতিন তাঁর িকছু সাই� িফকশােন 
েদখান েয, তাঁর স�ৃ িকছু চির� ‘বতর্মান’ েক পাশ কািটেয় ভিবষয্েতর সমেয় চেল যাে�।অতীেত চেল যাে�। 
এইচ.িজ ওেয়লস তাঁর এই কথাগুেলােক সাই� িফকশােন ঠাঁই িদেলও, তখেনা মানুেষর মেন �� িছেলা- 
‘সিতয্ই িক মানুষ েকানিদন ভিবষয্েত েযেত পারেব? অতীেত েযেত পারেব?’ 
 
আইন�াইেনর আগ পযর্� এটা সাই� িফকশােন থাকেলও, আইন�াইন এেস �মাণ কের েদখােলন েয, ‘�াঁ, 
মানুষ চাইেলই ভিবষয্ত �মণ করেত পাের।’ 
 
িক�ু িকভােব? মজাটা এখােনই। আেগকারিদেন মানুষ ভাবেতা, সময় সবর্�ােন, সবর্াব�ায়, সবর্মা�ায় একই 
রকম। ওই েয একটু আেগ বললাম, আমার কােছ েযটা একিদন, পিৃথবীর অ� েকাথাও বা অ� েকান �েহ অ� 
কােরা কােছও েসটা একিদন। 
 
িক�ু আইন�াইন এেস বলেলন, ‘না, সময় িঠক এরকম নয়। মা�ােভেদ সময় পাে� যায়।’  
 
িক�ু িকভােব? আইন�াইন বেলেছন, ‘কম গিতশীল েকান ব�েত সময় অিধক পিরমাণ �ত চেল।আর, েয ব� 
অিধক গিতেত চেল, তার সময়ও তুলনামলূক কম গিতস�� ব�র েচেয় কম �ত চেল। আর এটােকই বলা হয় 
‘Time Dilation’.. 
 
অথর্াৎ, েয ব�র গিত কম, তার সময় চলেব �ত।আর, েয ব�র গিত েবিশ, তার সময় চলেব আে�। বয্াপারিট 
েকমন জগািখচুিড় জগািখচুিড় মেন হে�, তাই না? 
 
িক�ু আইন�াইন এটােক ময্াথময্ািটকয্ািল �মাণ কের েদিখেয়েছন। 
 
বয্াপারিটেক েবাঝােনার জ� ১৯৮০ সােল ৈবজ্ঞািনক েলখক কালর্ েসগান তাঁর িবখয্াত ‘কসমস’ িসিরেজ পেুরা 
একিট পবর্ কেরেছন। 
 
কালর্ েসগান তার েসই িসিরেজ এই পেবর্র নাম েরেখেছন ‘টুইন পয্ারাড�’ বা ‘যমজ িব�াি�।’ 
 
শুধু কালর্ েসগান নয়, Time Dilation এর উপর িভি� কের হিলউেড �কবা�ার মিুভও ৈতির হেয়েছ ২০১৪ 
সােল। নাম- Interstellar…. 
 
ধরা যাক, আিম আর আমার এক জমজ ভাই। আমােদর দু’জেনর বয়স এখন ১৮ কের। 
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হঠাৎ কের আমার মাথায় ভূত চাপেলা েয, আিম ে�সিশেপ কের মহািব� �মেণ েবর হেবা। পিৃথবী েথেক 
পাঁচহাজার আেলাকবেষর্র মেধয্ যা িকছু আেছ, তা আিম েদেখ আসেবা।িক�ু েসটা মা� িতন বছেরর মেধয্। 
অথর্াৎ, ে�সিশপ িনেয় আিম মহািব� �মেণ েবর হেল িতন বছেরর মেধয্ পাঁচহাজার আেলাকবষর্ �মণ কের 
আসেবা। 
 
এখন, কথা হে�, িতন বছেরর মেধয্ আিম যিদ পাঁচহাজার আেলাকবষর্ �মণ কের পিৃথবীেত িফরেত চাই, আমার 
ে�সিশপটােক েতা আেলার গিতর (েসেকেন্ড একল� িছয়ািশ হাজার মাইল) কাছাকািছ গিতেত ছুটেত হেব। তা 
নাহেল এটা েকানিদনও স�ব না। িক�ু আইন�াইন এও বেলেছন, েকান ব� েকানিদনও আেলার গিতর 
কাছাকািছ গিতেত ছুটেত পারেবনা। এটা অস�ব। 
 
ধের িনলাম, আইন�াইনেক বেুড়া আঙুল েদিখেয় আিম আর আমার ভাই েসরকম একিট ে�সিশপ ৈতির কের 
েফললাম যা ছুটেব �িত েসেকেন্ড ১ ল� প�াশ হাজার মাইল। 
 
আিম আমার ভাইেয়র কাছ েথেক অ�িস� নয়েন িবদায় িনলাম। ২০১৬ সােলর ২৫ েশ নেভ�র আিম তাঁর কাছ 
েথেক িবদায় িনেয় ে�সিশেপ কের রওনা হলাম মহাশেূ�র পেথ। যখন িবদায় িনি�, তখন দুইজেনরই বয়স 
িঠক কাটায় কাটায় ১৮ কের।’ 
 
এেতাটুকু বলার পের সািজদ একটু থামেলা। কােরা মেুখ েকান কথা েনই। সবাই মেনােযাগ িদেয় শুনেছ। মিফজ 
সয্ারও। তােদর কােছ বয্াপারটা জানা থাকেলও এভােব হয়েতা ইন্টােরি�ং লাগেছ। 
 
সািজদ আবার বলেত আর� করেলা- 
 
‘এইখােনই িথওিরিটর মজা। আইন�াইন বেলেছন, েযেহতু আমার ভাই পিৃথবীেত আেছ আর আিম আেলার 
কাছাকািছ গিতর একিট ে�সিশেপ, েসেহতু আমার গিত (মােন, ে�সিশেপর গিত) আমার ভাইেয়র তুলনায় 
অেনক অেনক েবিশ। 
 
এখন িথওির মেত, গিতশীল ব�েত সময় কম �ত চেল। 
তাহেল আমার সময় চলেব আে�। 
িথওির আবার বেলেছ, কম গিতশীল ব�েত সময় অতয্� �ত চেল। 
তাহেল, আমার ভাইেয়র সময়গুেলা চলেব �ত। 
 
এখন আেরা ধির, ে�সিশেপ যাবার সময় আমার হােত েয ঘিড় িছেলা, েসই ঘিড়র সময় অনুযায়ী আিম িঠক 
কাটায় কাটায় িতন বছর পের ৫০০০ আেলাকবষর্ �মণ কের পিৃথবীেত এলাম। 
 
তাহেল তখন আমার বয়স কেতা? ১৮+৩ = ২১। 
 
পিৃথবীেত এেস যখন আিম আমার ভাইেয়র সামেন যােবা, তখন তার বয়স কেতা হেব? তাঁর বয়সও িক ২১ 
হেব? 
 
হাহাহাহাহা। একদম না। আেলার কাছাকািছ গিতর ে�সিশপ িনেয় আিম েয িতনবছর মহাশুে� কািটেয় এেসিছ, 
েস িতনবছের পিৃথবীেত পার হেয় যােব �ায় ৫০ বছর। েকন এমনটা হেলা? িকভােব? কারন, দুইটা মা�ায় আর 
গিতেত আমার আর আমার ভাইেয়র সমেয়র মেধয্ একটা তারতময্ ঘেট েগেছ। আিম �ত গিতর ে�সিশেপ 
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থাকার কারেন আমার সময় েযখােন ে�া (েসটা আমার গিত িবেবচনায় পারেফ�) চেলেছ, আমার ভাইেয়র সময় 
েসখােন চেলেছ �ত (তার গিতর তুলনায় েসটা তাঁর জ� পারেফ�)। 
 
আমার যমজ ভাই, যাবার সময় যার বয়স িছেলা আমার মেতাই ১৮, আিম এেস েদখেবা েস তখন ৬৮ বছেরর 
একটা ব�ৃ। তাঁর হােত একটা লািঠ।েকামড় নঁুেয় েগেছ। শরীর েভেঙ পেড়েছ।  
 
এটােক রূপকথার গে�র মেতা মেন হেলও এটাই সিতয্। এইজ� কালর্ েসগান এটােক ‘টুইন পয্ারাড�’ বা 
‘যমজ িব�াি�’ িহেসেব উে�খ কেরেছন। 
 
এভােব ২০১৬ সােল এরকম �ত গিতর যান িনেয় মহািব� �মেণ েবর হেয় িতনবছর পর এেস আিম চাইেলই 
২০৬৬ সােলর পিৃথবীেক েদেখ েফলেত পাির মা� িতনবছর বয়স বািড়েয়।এটাই ভিবষয্ত �মণ। আমার 
সমবয়সীরা যখন েকউ কবের, েকউ মতুৃয্শযয্ায়, তখেনা আিম থাকেত পাির ২১ বছেরর টগবেগ তরুণ। 
বয্াপারটা এরকম। এটাই ‘Time Dilation’.. ে�শাল িথওির অফ িরেলিটিভিটর সবেচ মজার অংশ।’ 
 
সািজেদর ে�েজেন্টশান েশষ। সবাই েজাের েজাের হাততািল িদেত লাগেলা। 
 
মিফজরু রহমান দাঁড়ােলন। তারপর বয্�া�কভােব সািজেদর িদেক তািকেয় বলেলন, ‘েতামােদর েকারােন এই 
িথওিরর বয্াপাের িক িকছু আেছ?’ 
 
সািজদ বঝুেত পারেলা েয সয্ার তােক িনেয় িব�প করেত চাে�ন। েস মাথা িনঁচু কের েফলেলা। 
 
মিফজ সয্ার বলেলন, ‘না, েতামরাই েতা বেলা েতামােদর েকারান আধুিনক িবজ্ঞান িটজ্ঞান িনেয় নািক কেতা 
কথাই বেলেছ েসইই ১৫০০ বছর আেগ। তাই জানেত চাি�লাম আর িক এরকম িকছুও বেলেছ িক না। হা হা হা 
হা।’ 
 
সয্ােরর সােথ তাল িমিলেয় �ােশর আেরা কেয়কজন েহেস উঠেলা। এরা তারা, যারা সািজদেক একদম স� 
করেত পাের না। 
 
সািজদ বলেলা, ‘সয্ার, with due respect, আল েকারআন িবজ্ঞােনর েকান িথওিরিটকয্াল বই নয় েয এখােন 
িবজ্ঞােনর সবিকছু সব সাইড িনেয় বলা থাকেব। এটা মানুষেক িবজ্ঞান িশ�া িদেত আেসিন। এটার েমইন 
পারপাস হেলা এই- মানুষ েযন জাগিতক জীবেন সৎ, �ায় এবং সু�র জীবনযাপন কের, তাকওয়াবান হেয় 
পরকােল জা�াত লাভ করেত পাের।েয ির�াওয়ালা িথওির অফ িরেলিটিভিট বেুঝনা বা কখেনা বঝুেবনা, েস যিদ 
সৎ হয়, ঈমানদার হয়, তাকওয়াবান হয় তাহেল পরকােল েসও জা�ােত যােব।’ 
 
মিফজ সয্ার বলেলন, ‘ও, তার মােন েকারআেন এরকম িকছুই বলা নাই? আপেসাস! আিম ভাবলাম হয়েতা 
থাকেব।’ 
 
সািজদ মাথা তুেল বলেলা, ‘ ি� না সয্ার, েকারআেন এরকম িকছু আেছ।’ 
সািজেদর কথা শুেন পেুরা �াশ থ হেয় রইেলা। 
 
সািজদ বলেলা, ‘সয্ার, আিম এেতা�ন ে�শাল িথওির অফ িরেলিটিভিটর েয অংশিট িনেয় বললাম, েসটার 
সারমমর্ হেলা এই- সময় দুইটা মা�ায়, দুইটা অব�ায় দুই রকম আচরন কের।েকন কের েসটাও বললাম। 
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সমেয়র বয্াপাের এেতা চমক�দ তথয্ আমােদর জািনেয়েছন মহামিত আইন�াইন।১৯০৫ সােল। এর আেগ তা 
আমরা জানতাম না। আমরা জানতাম, সময় সবখােন, সব অব�ায় সমান।  
 
শুধু আমরাই নই, সু�াচীন কাল েথেক তাবৎ পিৃথবীর মানুেষর ধারনাই িছেলা এটা। আল েকারআন যখন নািজল 
হে�,তখনও আরেবর মানুষেদর এটাই ধারনা িছেলা। তারা ক�নাও করেত পারেতা না েয, দুইটা অব�ােন 
সময় দুই রকম হেত পাের। 
 
আমার কােছ েযটা ৩ বছর, আমার ভাইেয়র কােছ েসটা েয ৫০ বছর হেত পাের, তারা েসটা ভাবেতও পাের িন। 
 
িক�ু আল েকারআন এেস তােদর অ�রকম িকছু জানােলা। আল েকারআন জানাে�- ‘�াঁ, এইটা স�ব।’ 
 
আল েকারআন বলেছ-  
‘েফেরশতা এবং রূহ আ�াহর িদেক আেরাহণ কের এমন এক িদেন, যার পিরমাণ (েতামােদর িহসাব মেত) 
প�াশ হাজার বছর।’- সূরা আল মা’আিরজ ০৪ 
 
‘The angels and the Spirit will ascend to Him during a Day the extent of which is fifty 
thousand years’ 
 
েদখনু, আ�াহ বলেছন েয, েফের�ারা এমন একিট িদেন আ�াহর কােছ যায় েযটা আমােদর িহসাব মেত প�াশ 
হাজার বছেরর সমান। 
 
তােদর ১ িদন = আমােদর ৫০,০০০ বছর।  
 
তারা মােন কারা? েফের�ারা। েফের�ারা িকেসর ৈতির? নরূ, অথর্াৎ আেলার। আেলার গিত িক রকম? েসেকেন্ড 
এক ল� িছয়ািশ হাজার মাইল। 
 
এই আেলার ৈতির েফের�ারা এমন একিদেন আ�াহর কােছ েপৗঁছায়, েযটা আমােদর গণনায় ৫০,০০০ বছেরর 
সমান। 
 
এটার সােথ ে�শাল িথওির অফ িরেলিটিভিটর ‘টুইন পয্ারাডে�র’ বয্াপারটা িমলান েতা।  
 
‘আিম এমন িতনবছের ৫০০০ আেলাকবষর্ �মণ কের এলাম যা আমার যমজ ভাইেয়র িহসাব মেত ৫০ বছেরর 
সমান।’ 
আমার িতনবছর = আমার যমজ ভাইেয়র ৫০ বছর। 
েফের�ােদর একিদন = আমােদর ৫০,০০০ হাজার বছর। 
এটাই হেলা আইন�াইেনর িথওিরর িবেশষ অংশ।এটার নাম ‘Time Dilation’… 
 
১৫০০ বছর আেগ িক কের েকউ ভাবেত পাের েয সমেয়র এরকম পাথর্কয্ হেত পাের? ই�িসবল। 
 
এটা েসই ��া েথেক আসা, িযিন সবিকছুর মেতা সমেয়রও সিৃ�কতর্া।সিৃ�কতর্াই েতা তার স�ৃ সমেয়র বয্াপাের 
জানেবন, তাই না? সমেয়র েয পাথর্য্েকয্র বয্াপাের আমােদর আইন�াইন জানােলন ১৯০৫ সােল, েসটা ১৫০০ 
বছর আেগ িনর�র মহুা�দ সাঃ িকভােব জানেবন যিদ না সমেয়র সিৃ�কতর্াই উনােক না জানান? 
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আপিন বলেত পােরন, আল েকারআন িক তাহেল এখােন িথওির অফ িরেলিটিভিট িশখাে�? একদম না। আিম 
আেগও বেলিছ, েকারআন িবজ্ঞােনর েকান িথওিরিটকয্াল বই নয়। এটা Science এর বই নয়, এটা Sign এর 
বই। এটা একটা িচর�ন সতয্ ��ার কাছ েথেক আসা।তাই এটােত িবিভ� উপমায়, উদাহরেণ, ভি�েত এমন 
িকছু থাকেব যা সমেয়র সােথ সােথ িবজ্ঞােনর সােথও িমেল যােব। এেত অিব�াসীেদর কােছ এটার 
�হণেযাগয্তা, এটার িব�াসেযাগয্তা, এটার অেথনিটিসিট েবেড় যােব। এই বই তাঁর এসব Sign িদেয় 
অিব�াসীেদর মেন দাগ কাটেব। েযমন দাগ েকেটেছ ড. গয্াির িমলােরর মেন, িবজ্ঞানী ড. মিরস বকুাইিলর মেন, 
িবজ্ঞািন িকথ মরূেদর মেন।েযমন দাগ কাটেছ পি�েমর হাজার হাজার ি��ানেদর মেন।এইসব Sign েদেখ 
�িতিদন পিৃথবীর আনােচ কানােচ ইসলাম ধমর্ �হণ করেছ শত শত মানুষ।’ 
 
�াশ িপিরওড েশেষর িদেক। মিফজরু রহমান সয্ার উনার েচােখর েমাটা কােলা ে�েমর চশমাটা খেুল চশমার 
কাঁচ পির�ার করেত করেত হাঁটা ধরেলন। দরজার কােছ িগেয় িতিন মখু িফিরেয় সািজেদর িদেক তাকােলন। 
সািজদ বলেলা, ‘আসসালামু আলাইকুম সয্ার।’  
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A Letter to David: Jessus Wasn't Myth & He Existed 

কি�উটােরর সামেন উবঁ ুহেয় সািজদ খবু মেনােযাগ সহকাের কী েযন িলখেছ। জািন না কী িলখেছ। তেব যা 
িলখেছ তা খবু য� আর সাবধােন িলখেছ তা েবাঝা যাে�। মেন হয় খবু িসিরয়াস িকছু।।  
আিম িজেজ্ঞস করলাম 
-“কী িলখিছস?  
-একটা েমইল পাঠাি�।'  
-েমইল? কােক? -েডিভডেক।  
-েডিভডেক? েবড়ােত আসার জ� বলিব নািক?  
 
সািজদ িকছু না বেল েডিভেডর পাঠােনা েমইলটা আমার সামেন ওেপন করল। েডিভড স�েকর্ আেগ িকছু কথা 
বেল েনওয়া দরকার। েডিভড হেলা সািজেদর িবেদিশ ব�ু। তােদর দুজেনর �থম সা�াৎ হয় য�ুরাে�র 
আটলান্টায়। েসখানকার একটা িবজ্ঞান েমলায় একবার সািজদ িগেয়িছল তার বাবার সােথ। তখন সািজদ মা�ই 
িব�িবদয্ালেয় ভিতর্ হেয়িছল। িবজ্ঞান েমলায় েডিভড এবং তার ব�ুরা একিট অ�ুত য� �দশর্ন কেরিছল। য�টা 
অেনকটাই ে�ােনর মেতা। য�িট �দশর্েনর সময় েডিভড যখন এটােক চাল ুকরেত যাি�ল, েসটা েকােনাভােবই 
চাল ুহি�ল না। অেনক েচ�া কেরও েডিভড এবং তার িটম েসটােক চাল ুকরেত পারিছল না। তখন সািজদ 
েডিভেডর িদেক তািকেয় বেলিছল-'Can I help you?'  
েডিভড সািজেদর িদেক তািকেয় িছল েবশ িকছু�ণ। এরপর বলল-'Sure.'।  
সািজদ টুকটাক কের িকছু কাজ কের িদেয়িছল। েডিভড, তার িটম, সািজেদর বাবা এবং �দশর্নী েদখেত আসা 
অেনক েলাক সািজেদর কােজর িদেক তািকেয় আেছ। কাজ েশষ কের সািজদ বেলিছল-'Try now.'।  
 
েডিভড তখেনা ভয্াবলা মাকর্া েচহারায় সািজেদর িদেক ফয্ালফয্াল কের তািকেয় িছল। সািজদ আবার বলল-
'Hello, you can try now, dear.' |  
েডিভড আলােভালা েচহারায় আবারও বলল-'Sure.' 
এবার েডিভডেদর য�িট চাল ুহেলা। েভাঁৎ েভাঁৎ শ� করেত করেত েসটা েচােখর পলেকই আকােশ উড়াল িদল। 
েডিভেডর হােত একিট িরেমাট। িরেমাট িটেপ য�িটেক ডাইেরকশান িদেয় উপের-িনেচ নামােনা হে�। এপাশ-
ওপােশ সরােনা হে�। েডিভড সািজেদর িদেক িফের হাত বািড়েয় িদেয় বলল 
-'Hi, I'm David, David Anderson, you?'  
সািজদ মচুিক েহেস বলল-'I'm Sajid.'  
-'From?'। -"Bangladesh'  
-Great! Can we be friend, Sajid?  
সািজদ হািসমেুখ বলল-'Sure, Why not?' েসই েথেক দুজেনর ব�ু�। েডিভড ইতাে◌মেধয্ একবার 
বাংলােদেশ দুই স�ােহর জ� েবড়ােতও এেসিছল। েসবার েস যাবার আেগ অেনক কে� একিট বাংলা বাকয্ 
িশেখ িগেয়িছল। বাকয্িট িছল-“আিম েতামােক ভালবািস”  
ইংেরিজ ভাষাভাষীরা বাংলা  ‘ত’ উ�ারণ করেত পাের না িঠকমেতা। তারা ‘ত’ েক ‘ট’ উ�ারণ কের। 
েসবার েডিভড ‘আিম েতামােক ভালবািস’ বাকয্টােক বলিছল এরকম-‘আমিম েটামােক বােলা-বািস।' শুেন 
মজা পাি�লাম আমরা। েডিভেডর েমইলটা পড়লাম। েমইেল েলখা িছল- 
 
 
'Hi Sajid, 
It has been a while since we last spoke. I hope you are well. I have been good. I am 
writing this letter to you because I would like to discuss something. I am a devoted 
Christian and I respect my religion. I am sure you can relate. A few days back, I met 
with some of my friends, all of whom were atheists. I was not bothered by the fact that 
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they did not believe in God or Jesus, but something they said hurt me immensely. They 
said that Jesus was a creation of Egyptian mythology and he had never existed. I 
remember you telling me that Islam also honors Jesus and respects him as one of the 
Prophets. I was wondering, could you send me some accounts of Jesus Christ's 
existence from some (Non-Christians and Non-Muslims) credible sources that will 
provide evidence that Jesus really did exist in history? You would be happy to learn 
that I have become more fluent in Bangla now; one of my classmates has been helping 
me out with it. I am eagerly waiting for your reply. েভেবিছলাম বাংলােদেশ এেস েতামােক চমেক 
েদেবা, িক�ু িলখেত বেস আর েলাভ সামলােত পারলাম না। তুিম আর আিরফ েবড়ােত এেসা। েতামােদর আিম 
খবু িমস কির। ভােলা েথেকা।  
Yours,  
David...'  
 
েডিভেডর েমইলটা পেড় আিমও চমেক েগলাম। কী রকম ঝরঝের হােত বাংলা িলখল েস।।  
সািজদ বলল-“তােক এই বয্াপাের েমইল করিছ।  
সািজেদর েমইল েলখা েশষ। িক�ু েমইলটা েদখার আমারও খবু েলাভ হি�ল। তাই আিম সািজদেক বললাম-
সের দাঁড়া একটু। আিম েদিখ।  
-“কী েদখিব?’, সািজদ জানেত চাইল। - 
েকন? যা িলেখিছস, তা-ই।  
-“েকন েদখিব?”  
আিম কটা� কের বললাম-“সয্ার, আপনার িলখার হাত খবু কাঁচা। আপিন েয-বানােন িলেখন, তা পেড় সদয্ 
বাংলা েশখা েডিভডও হাসেত হাসেত খনু হেব। তাই, অয্াজ ইওর ে�ন্ড, েলখাটার �ফু িরিডং কের েদওয়া 
আমার কতর্বয্। আমার ি�য় ব�ুর ভুল বানান েদেখ সুদূর আেমিরকায় েকউ হাসাহািস করেব, বয্াপারটা আিম 
েমেন িনেত পারব না। অেনকটা মনমরা, কাঁেদা কাঁেদা গলায় বললাম।  
সািজদ আমার িদেক তািকেয়, মখু েভংিচেয় উেঠ পড়ল। আিম ধপাস কের বেস পড়লাম তার েচয়াের। এরপর 
েলখািট ওেপন করলাম। েস েযভােব িলেখেছ, িঠক েসভােব পড়া শুরু করলাম –  
েডিভড,  
আজ �থম েতামায় বাংলােত িলখিছ। কখেনা েতামায় বাংলায় িলখব, এটা আিম �ে�ও ভািবিন। তুিম বাংলা 
িশেখছ, এটা আমার জ� সিতয্ই অেনক বড় সার�াইজ। িরেয়িল, আই অয্াম �াউড অফ ইউ িডয়ার।  
যােহাক, ধেমর্র �িত েতামার আ�হ আেরা একবার আমােক িবম�ু কেরেছ ব�ু। তুিম আমার কােছ িযশু (িযিন 
আমােদর ধেমর্ ঈসা আলাইিহস-সালাম নােম পিরিচত) স�েকর্ জানেত েচেয়ছ। জানেত েচেয়ছ তাঁর অি�ে�র 
ঐিতহািসক সতয্তা। েকবল েতামার ধেমর্র নয়, আমার ধেমর্রও অ�তম রাসূল িহেসেব আমারও উিচত এই 
িবষয়টা পির�ার করা।  
তেব তার আেগ েতামােক আমার ধমর্ িব�ােসর বয্াপাের দুেটা কথা বেল িনই। উনার বয্াপাের েতামার ধেমর্র 
িব�াস হেলা- 
এক: িযশু ি�� ঈ�েরর প�ু এবং িতিন িনেজ ‘িতন ঈ�র’-এর একজন।  
দুই: উনােক ইহুিদরা �ুশিব� কের েমের েফেলেছ এবং িতিন মতৃ অব�া েথেক আবার জীিবত হন।  
আমার ধমর্িব�াস েতামার এই দুেটা িব�ােসর স�ণূর্ িবপরীত। আমার ধমর্িব�াস হেলা- 
এক: উিন আ�াহর প�ু নন। আ�াহর না েকােনা স�ান আেছ, না েকউ আ�াহেক জ� িদেয়েছ।  
দুই: উনােক েমােটও �ুশিব� করা হয়িন। যখিন �ুশিব� করার জ� জৈনক ইহুিদ উনার ঘের �েবশ কের, 
তখন আ�াহ তাঁর কুদরেত উনােক চতুথর্ আসমােন তুেল েনন এবং েয-েলােক উনােক �ুশিব� করেত ঘের 
�েবশ কের , আ�াহ ঐ েলােকর েচহারােক অিবকল ঈসা (আঃ)-এর মেতা কের েদন। ফেল, উনােক হতয্া 
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করেত আসা ইহুিদরা িব�া� হেয় যায় এবং তারা তােদরই েলাকেক ঈসা (আঃ) েভেব �ুশিব� কের হতয্া কের। 
কােজই ঈসা (আঃ) �ুশিব� হনিন।  
 
এটা আমােদর েকারআেনর সা�য্; আর এটাই আমােদর িব�াস। েস যােহাক, েতামােক িযশু ি��, আই িমন ঈসা 
(আঃ)-এর ঐিতহািসক সতয্তা স�েকর্ নন-ি�ি�য়ান েসাসর্ েথেক বলেত েগেল আমােক উনার �ুশিব� হওয়া 
বয্াপারটােকও সামেন আনেত হেব। অথর্াৎ, আমার িব�ােসর ঊে�র্ িগেয় িকছু িকছু ে�ে� েতামার এবং 
ইহুিদেদর িব�ােসর সােথ িমিলেয় আমােক েদখােত হেব েয, িযশু ি�� �ুশিব� হেয়েছন। এটা আিম করব 
েকবল উনার অি�ে�র ঐিতহািসক সতয্তা িনণর্েয়। েজেন েরেখা: এটা আমার িব�াস নয়।  
 
এবার �সে� আিস। ইসলািমক েসাসর্ এবং ি�ি�য়ান েসােসর্র বাইের িগেয়ও আসেল ঈসা (আঃ)-এর অি�� 
িনণর্য় করা যায়। 
ঈসা (আঃ)-এর জে�র পর েথেক একিট নতুন নােম কয্ােলন্ডার ইয়ােরর সময় িহসাব করা হয়। উনার জে�র 
আেগর সময়েক ধরা হয় 'B.C' িহেসেব। 'B.C মােন 'Before Christ'। উনার জে�র আেগর সময়টােক 
'Before Christ' নােম ধরা হেতা। উনার জে�র পের 'Before Christ' বা 'B.C' এর বদেল চাল ুহয় 'A.D' 
বা 'Anno Domini'। এই 'Anno Domini' শ��য় 'Medieval Latin' েথেক এেসেছ যার অথর্-'In the time 
of our Lord'। এটার েসাজা বাংলা হেলা ‘ঈসা আঃ-এর সময়কাল হেত। অথর্াৎ, উনার জে�র পর েথেক 
সময়টা 'In the time of our Lord' বা 'Medieval Latin' অনুযায়ী 'A.D' িহেসেব ধরা হয়।  
এখন আমােদর েদখেত হেব, এই 'A.D' টাইম ে�েলর শুরুর িদেকর এমন েকােনা েসাসর্ আেছ িকনা যা ঈসা 
(আঃ)-এর অি�ে�র বয্াপাের আমােদর েকােনা ইি�ত িদেত পাের? �াঁ, ইি�ত আেছ।  
 
ইিতহাস েথেক আমরা েরামান স�াট ‘িনেরা’-র বয্াপাের জানেত পাির। িনেরা িছেলন প�ম েরামান স�াট। 
উনার রাজ�কাল �ায়ী হেয়িছল ৫৪ 'A.D' েথেক ৬৮ 'A.D' পযর্�। তাহেল বঝুাই যাে� উিন িযশুর জে�র ৫৪-
৬৮ বছেরর মধয্কার সমেয় েরামান সা�ােজয্র স�াট িছেলন। উনার সমেয় একবার েরাম শহের ভয়�র আগুন 
ছিড়েয় পেড়। এই আগুেন েরাম শহেরর �চুর �য়�িত হয়। এই আগুেনর খবর ইিতহাস িবখয্াত। তখন ি�� ধমর্ 
এেকবাের শুরুর পযর্ােয় এবং েরােম তখন িছল ইহুিদেদর বসবাস। তথািপ, েরােম ছ�ছাড়া অব�ায় িকছু ি��ান 
বসবাস করত বেল জানা যায়। ি��ানরা তখন েরােম এেকবাের নগণয্ হেলও তােদর বয্াপাের ইহুিদরা স�ণূর্ 
জ্ঞাত িছল। অথর্াৎ, ি��ানরা েকান ই�েরর পেূজা কের, তােদর ধমর্ েকাথায়, কীভােব উৎপি� লাভ কের ইতয্ািদ 
বয্াপাের ইহুিদরা ওয়ািকবহাল িছল।েরােমর েসই ঐিতহািসক দাবানেলর জ� তখন েরামবাসীরা স�াট 
িনেরােকই েদাষােরাপ কের। িক�ু স�াট িনেরা িনেজর ঘােড় েদাষ না িনেয় এই েদাষ েরােমর সংখয্ালঘু 
ি��ানেদর উপর চািপেয় েদয়। স�াট িনেরার সময়কােলর �খয্াত ইিতহাসিবদ িছেলন Senator Tacitus। 
িতিন তার সবেচেয় সফল বই 'Annals'-এ এই আগুন এবং িনেরার �িত অিভেযােগর িচ� তুেল ধেরন এভােব- 
 
Nero fastened the guilt... on a class hated for their abominations, called Christians by 
the populace. Christus, from whom the name had its origin, suffered the extreme 
penalty during the reign of Tiberius at the hands of... Pontius Pilatus...’Tacitus এই ম�বয্ 
কেরিছল িযশুর জে�র ৫০ বছেরর মেধয্ই এবং িতিন সু��রূেপ িতনিট বয্াপার এখােন তুেল ধেরেছন।  
 
একঃ িনেরা তার উপর আেরািপত েদাষ এমন িকছু েলােকর উপর চািপেয় িদল যারা 'Christian' নােম পিরিচত।  
দুইঃ এই 'Christian' নামিট এেসেছ 'Christus' নামক েকােনা এক বয্ি� েথেক। 'Christus' একিট লয্ািটন 
শ� যার অথর্ 'Christ'।  
িতনঃ এই Christ নােমর বয্ি�েক 'Extrme Penalty' বা �ুশিব� কের হতয্া করা হয়।  
চারঃ এই বয্ি�েক �ুশিব� করা হয় রাজা Tiberius-এর সময়কােল যা বাইেবেল উি�িখত িযশু ি�ে�র জ� 
সােলর সােথ ময্াচ কের।  
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Tacitus েকােনা ি��ান িছেলন না। িতিন িছেলন Jews বা ইহুিদ। িতিন তার এই ঐিতহািসক বইেত েরামান 
স�াট িনেরার সময়কােলর আগুন লাগার বয্াপারটা তুেল ধরেত িগেয় িযশু তথা ঈসা (আঃ) এবং তাঁর নামানুসাের 
�চিলত হওয়া ধেমর্র বয্াপাের ইি�ত কেরেছন। এখান েথেকই আমরা সু��রূেপ বলেত পাির েয, িযশু তথা 
ঈসা (আঃ) েকােনা Mythical Figure নন, িতিন Historical Figure. 
ি��ান ইিতহাসিবদ 'Edwin Yamauchi' Tacitus এর এই উ�ৃিতেক িযশু ি�ে�র অি�ে�র বয্াপাের সবেচেয় 
�হণেযাগয্, িনভর্রশীল নন-ি�ি�য়ান েসাসর্ বেল উে�খ কেরেছন। িতিন বেলেছন এভােব-'Probably the 
most important reference to Jesus outside the New Testaments.'  
 
আরও একজন েরামান স�ােটর সময়কাল েথেক িযশু ি�ে�র অি�ে�র বয্াপাের জানা যায়। িতিন হেলন Pliny 
the Younger! বতর্মান তুর� তখন েরামান সা�ােজয্র অধীন িছল। েসখানকার (বতর্মান তুরে�র) রাজয্ 
পিরচালনা করিছেলন তখন Pliny the Younger.  
সময় তখন ১১২ A.D। তখন মলূ েরামান স�াট িছল স�াট Traian। স�াট Trajan-েক �াট Pliny একিট িচিঠ 
িলেখিছেলন। েসই িচিঠেত ি��ান এবং িযশু ি�ে�র বয্াপাের উে�খ পাওয়া যায়। িচিঠেত িতিন িলেখন- 
'They were in the habit of meeting on a certain fixed day before it was light, when they 
sang in alternate verses a hymn to Christ, as to a god, and bound themselves by a 
solemn oath, not to any wicked deeds, but never to commit any fraud, theft or adultery, 
never to falsify their word, nor deny a trust when they should be called upon to deliver it 
up; after which it custom to separate, and then reassemble to partake of food - but food 
of an ordinary and innocent kind.'  
 
Pliny-র িচিঠ েথেক িকছু �� ধারণা পাওয়া যায় ি��ানেদর বয্াপাের। এক: ি��ানরা িনিদর্� একটা িদেন 
�াথর্নার জ� একি�ত হেতা।  
দুই: ল�ণীয় বয্াপার, বলা হে� তারা Christ নােমর এক বয্ি�র �াথর্না কের যােক ইিন্ডেকট করা হে� 'As 
to God' িহেসেব। এখান েথেক ��, Christ এমন একজন, িযিন মানুষ িছেলন, একই সােথ ঈ�রও (েযেহতু 
ি��ানরা িযশুেক ঈ�র জ্ঞান করত)।  
Pliny-র এই িচিঠ েথেক ১১২ A.D এর িদেক আমরা িযশু ি�ে�র অি�ে�র বয্াপাের জানেত পাির, যা িযশু 
ি�ে�র জে�র ১০০ বছেরর মেধয্ েলখা হয়।  
তাছাড়াও, ি��ীয় �থম শতেক Josephus নােমর এক ইহুিদর েলখা 'Jewish Antiquities' নােমর বইেতও 
িযশু ি�ে�র বয্াপাের উে�খ পাওয়া যায়।  
িতিন তাঁর বই 'Jewish Antiquities' এ িলেখেছন-'About this time, there lived Jessus, a wise 
man.'  
 
ি��ীয় ি�তীয় শতেক, Lucian নােমর একজন ি�� ধেমর্র সমােলাচক, িযিন একজন Jewish িছেলন, িতিন 
ি��ানেদর সমােলাচনা করেত িগেয় িলেখন- 
'The Christians... worship a man to this day-the distinguished personage who 
introduced their novel rites, and was crucified on that account... [lt] was impressed on 
them by their original lawgiver that they are all brothers, from the moment that they are 
converted, and deny the gods of Greece, and worship the crucified sage, and live after 
his laws.'  
Lucian ��ই বেলেছন, ি��ানরা এমন একজনেক ঈ�র জ্ঞান করেছ েয িকছু মহৎ বাকয্ িদেয় তােদর েমািহত 
কেরেছ এবং পের �শিব� হেয়েছ। এখান। েথেকই আমরা ি��ীয় শতেকর �থম িদক েথেকই িযশু ি�� তথা 
ঈসা (আঃ)-এর অি�� স�েকর্ জানেত পাির। িতিন েয েকােনা কা�িনক’ িফগার নন-বরং ‘ঐিতহািসক’ 
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িফগার, তা �মােণর জ� এসবই যেথ�। যারা বেল িযশু তথা ঈসা (আঃ) একজন 'Mythical Figure', তােদর 
কােছ দািবর সপে� িকছু গালগ� ছাড়া আর েকােনা �মাণ েনই।  
 
ও �াঁ, েডিভড, যারা েতামােক বেলেছ িযশু একজন 'Mythical Figure', আই িমন েতামার এেথই� ব�ুরা, 
তারা বতর্মান সমেয়র সবেচেয় আেলািচত এেথই� িরচাডর্ ডিকে�র কথােক ৈদববাণীর মেতা িব�াস কের, তাই 
না? 
মজার বয্াপার িক জাননা? এই িরচাডর্ ডিক�ও John Lennox-এর সােথ এক িবতেকর্ �ীকার কেরেছ িযশু 
ি�� একজন Historical Figure. িতিন বেলন-'I think, Jessus existed' 
আিম মেন কির, িযশু তথা ঈসা (আঃ)-এর অি�ে�র বয্াপাের নাি�কেদর জবাব েদওয়ার জ� িরচাডর্ ডিকে�র 
এই উ�ৃিতিটই এনাফ।  
আমােক িনয়িমত িলখেব। আর, তুিমও আবার েবরােত এেসা। আর �াঁ, বাংলা র� করার জ� আবারও েতামায় 
অিভন�ন ব�ু। ভােলা েথেকা।  
েতামার ি�য়  
সািজদ 
েমইল পেুরাটা পড়লাম। ইেতামেধয্ই সািজদ েগাসল েশষ কের এেস েগেছ। আমার পােশ এেস বলল: িক ের, 
আেমিরকায় েবড়ােত যািব? আিম িকছু�ণ ম�ু হেয় তার িদেক তািকেয় রইলাম। েস বলল: কী হেলা েতার?”  
আিম আমতা আমতা কের বললাম, েডিভড িক এখেনা েতামােক বেল নািক ‘েটামােক বেল জািনস?  
সািজদ হা হা হা কের েহেস উঠল। অেনকিদন পর তােক আিম এভােব হাসেত েদখলাম। 
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েকারআন, আকাশ, ছাদ এবং একজন বয্ি�র িমথয্াচার 

মিফজরু রহমান সয্ার সািজেদর িদেক এক অ�ুত দিৃ�েত তািকেয় আেছন। তাকােনার ভি� এরকম,- 'বাছা! 
আজেক েতামােক েপেয়িছ!! আজ েতামার বােরাটা যিদ না বািজেয়িছ, আমার নামও মিফজ না।' 
সািজদ মাথা িনঁচু কের �ােশর বাইের দাঁিড়েয় আেছ। িবশ িমিনট েদির কের েফেলেছ �ােশ আসেত। 
িব�িবদয্ালেয় িবশ িমিনট েদির কের �ােশ আসা এমন েকান গুরুতর পাপ কাজ নয় েয এরজ� তার িদেক 
এভােব তাকােত হেব। 
সািজদ সিবনেয় বলেলা,- 'সয্ার, আসেবা?' 
মিফজরু রহমান সয্ার অতয্� গুরুগ�ীর গলায় বলেলন,- 'হু'। 
এমনভােব বলেলন, েযন সািজদেক দু চার কথা শুিনেয় দরজা েথেক েখিদেয় পািঠেয় িদেত পারেলই উনার গা 
জেুড়ায়। 
সািজদ �াশ রুেম এেস বসেলা। েলকচােরর েবশ অেধর্কটা েশষ হেয় েগেছ। মিফজরু রহমান সয্ার আর পাঁচ 
িমিনট েলকচার িদেয় �াশ সমা� করেলন। 
 
সািজেদর কপােল েয আজ খবুই খারািপ আেছ েসটা েস �থম েথেকই বঝুেত েপেরেছ। 
মিফজরু রহমান সয্ার সািজদেক দাঁড় করােলন। 
খবু �াভািবক েচহারায়, হািস হািস মখু কের বলেলন,- 'সািজদ, েকমন আেছা?' 
সািজদ �ায় ভূত েদখার মেতা চমেক উঠেলা। এই মহূুেতর্ েস যিদ সিতয্ সিতয্ই ডুমেুরর ফুল অথবা েঘাড়ার িডম 
জাতীয় িকছু েদখেতা, হয়েতা এতটা চমকােতা না। িমরাকল িজিনসটায় তার িব�াস আেছ, তেব মিফজরু রহমান 
সয্ােরর এই আচরণ তার কােছ তারেচেয়ও েবিশ িকছু মেন হে�। 
এই ভ�েলাক এত সু�র কের,এরকম হািসমখু িনেয় কােরা সােথ কথা বলেত পাের, এটাই এতিদন একটা 
রহসয্ িছেলা। 
সািজদ িনেজেক খািনকটা সামেল িনেয় বলেলা,- 'ি� সয্ার, ভােলা আিছ আলহামদুিল�াহ্।  আপিন েকমন 
আেছন?' 
িতিন আবারও একিট মচুিক হািস িদেলন। সািজদ পনুঃরায় অবাক হেলা। মেন হে� েস েকান িদবা�ে� িবেভার 
আেছ। 
�ে�র একটা �াইেটিরয়া হে�, �ে� েবিশরভাগ সময় েনেগিটভ িজিনসেক পিজিটভ আর পিজিটভ িজিনসেক 
েনেগিটভ ভােব েদখা যায়।মিফজরু রহমান সয্ারেক িনেয় তার মা�ািতির� েনেগিটভ িচ�া েথেকই হয়েতা 
এরকম হে�। একটুপের েস হয়েতা েদখেব, এই ভ�েলাক তার িদেক রািগ রািগ েচহারায় তািকেয় আেছ এবং 
বলেছ,- 'এয্াই েছেল? এত েদির কের �ােশ েকন এেসেছা? তুিম জােনা আিম েতামার নােম ডীন সয্ােরর কােছ 
কমে�ইন কের িদেত পাির? আর েকানিদন যিদ েদির কেরেছা...............' 
সািজেদর িচ�ায় েছদ পড়েলা। তার সামেন দাঁড়ােনা হালকা-পাতলা গড়েনর মিফজরু রহমান নােমর ভ�েলাকিট 
বলেলন,- 'আিমও খবু ভােলা আিছ।' 
ভ�েলােকর মেুখ হািসর েরখাটা তখনও ��। 
 
মিফজরু রহমান সয্ার সািজদেক বলেলন,- 'আ�া বাবা আইন�াইন, তুিম িক িব�াস কেরা আকাশ বেল িকছু 
আেছ?' 
সািজদ এবার িনি�ত হেলা েয এটা েকান ��দশৃয্ নয়। মিফজরু রহমান সয্ার তাি�লয্ভের সািজদেক 
'আইন�াইন' বেল ডােক। সািজদেক যখন আইন�াইন বেল, তখন �ােশর অেনেক খলখল কের েহেস উেঠ। এই 
মহূুেতর্ সািজদ একিট চাপা হািসর শ� শুনেত পাে�। তাহেল এটা েকান ��দশৃয্ নয়।বা�ব। 
সািজদ বলেলা,- 'ি� সয্ার, িব�াস কির।' 
ভ�েলাক আেরকিট মচুিক হািস িদেলন। উিন আজেক হাসেত হাসেত িদন পার কের েদবার পণ কেরেছন িকনা 
েক জােন। 
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িতিন বলেলন,- 'বাবা আইন�াইন, আদেত আকাশ বেল িকছুই েনই।আমরা েযটােক আকাশ বিল, েসটা হে� 
আমােদর দিৃ�র �া�সীমা।  মাথার উপের নীল রঙা েয িজিনসিট েদখেত পাও, েসটােক মলূত বায়মুন্ডেলর 
কারেণই নীল েদখায়। চাঁেদ বায়মুন্ডল েনই বেল চাঁেদ আকাশেক কােলা েদখায়। বঝুেত েপেরেছন মহামিত 
আইন�াইন?' 
সয্ােরর কথা শুেন �ােশর িকছু অংশ আবার হাসাহািস শুরু করেলা। 
সয্ার আবার বলেলন,- 'তাহেল বঝুেল েতা আকাশ বেল েয িকছুই নাই?' 
সািজদ িকছুই বলেলা না। চুপ কের আেছ। 
সয্ার বলেলন,- 'গতরােত হেয়েছ িক জােনা? েনট সাচর্ িদেয় একিট �গ সাইেটর িঠকানা েপলাম। ম�ুমনা �গ 
নােম। অিভিজৎ নােম এক �গােরর েলখা েপলাম েসখােন। খবু ভােলা িলেখ েদখলাম। যােহাক, অিভিজৎ নােমর 
এই েলাকটা েকারােনর িকছু বাণী উ�ৃত কের েদখােলা কেতা উ�ট এইসব িজিনস। েসখােন আকাশ িনেয় িক 
বলা আেছ শুনেত চাও?' 
সািজদ এবােরা িকছু বলেলা না। চুপ কের আেছ। 
সয্ার বলেলন,- 'েকারােন বলা আেছ- ' 
 
'আর আমরা আকাশেক কেরিছ সুরি�ত ছাদ। অথচ, তারা আমােদর িনদশর্নাবলী েথেক মখু িফিরেয় রােখ।' 
'And We made the sky a protected ceiling, but they, from its signs, are turning away - 
Al  Ambia- 32' 
েদখেল েতা বাবা আইন�াইন, েতামােদর আ�াহ বেলেছ, আকাশ নািক সুরি�ত ছাদ। তা বাবা, এই ছােদ যাবার 
েকান িসঁিড়র স�ান েকারােন আেছ িক? হা হা হা হা।' 
চুপ কের থাকেত পারেল েবশ হেতা। িক�ু এই েলাকিটর মা�ািতির� বাড়াবািড়েত সািজদ মখু খলুেত বাধয্ 
হেলা। 
েস বলেলা,- 'সয্ার, আপনার েসই �গার অিভিজৎ আর আপনার �থম ভুল হে�, আকাশ িনেয় আপনােদর 
দু'জেনর ধারনা েমােটও ি�য়ার না।' 
- 'ও, তাই নািক? তা আকাশ িনেয় ি�য়ার ধারনািট িক বেলা শুিন?'- অবজ্ঞা ভের েলাকিটর ��। 
সািজদ বলেলা,- 'সয্ার, আকাশ িনেয় ইংেরিজ অ�েফাডর্ িডকশনািরেত বলা আেছ,- 'The region of the 
atmosphere and outer space seen from the earth',  অথর্াৎ, পিৃথবীপ�ৃ েথেক বায়মুন্ডেলর এবং 
তার বাইের যা িকছু েদখা যায়, েসটাই আকাশ। 
আকাশ িনেয় আেরা ি�য়ারিল বলা আেছ উইিকিপিডয়ােত। আপিন েনট েঘেঁট ম�ুমনা �গ অবিধ েযেত 
েপেরেছন, আেরকটু এিগেয় উইিকিপিডয়া অবিধ েগেলই পারেতন। যােহাক, আকাশ িনেয় উইিকিপিডয়া েত বলা 
আেছ,-  'The 
sky (or celestial dome) is everything that lies above the surface of the Earth, including 
the atmosphere and outer space', অথর্াৎ, পিৃথবীর ভূ-পেৃ�র উপের যা িকছু আেছ, তার সবই আকােশর 
অ�গর্ত। এর মেধয্ বায়মুন্ডল এবং তার বাইেরর সবিকছুও আকােশর মেধয্ পেড়'। 
 
- 'হু, েতা?' 
- ' এটা হে� আকােশর সাধারন ধারনা। এখন আপনার েসই আয়ােত িফের আিস। 
আপিন েকারান েথেক উে�খ কেরেছন,- 
'আর আমরা আকাশেক কেরিছ সুরি�ত ছাদ। অথচ, তারা আমােদর িনদশর্নাবলী েথেক মখু িফিরেয় রােখ।' 
আপিন বেলেছন, আকাশ িকভােব ছাদ হয়, তাই না? 
সয্ার, িবংশ শতা�ীেত বেস িবজ্ঞান জানা িকছু েলাক যিদ এরকম �� কের, তাহেল আমােদর উিচত িবজ্ঞান চচর্া 
বাদ িদেয় গুহার জীবনযাপেন িফের যাওয়া।' 
- 'What do u mean?' 
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- 'বলিছ সয্ার। িবংশ শতা�ীর মাঝামািঝ সমেয় িবজ্ঞািনরা পিৃথবীর উপিরভােগ েয বায়মুন্ডল আেছ, তােত িকছু 
�েরর স�ান েপেয়েছন।আমােদর পিৃথবীর বায়মুন্ডল এসব পরুু �র �ারা গিঠত।এই �রগুেলা হে�- 
১/ �েপাি�য়ার 
২/ �ােটাি�য়ার 
৩/ েমেসাি�য়ার 
৪/ থােমর্াি�য়ার 
৫/ এে�াি�য়ার। 
এই �েতয্কিট �েরর আলাদা আলাদা কাজ রেয়েছ। আপিন িক জােনন, িবজ্ঞািন Sir Venn Allen �মান কের 
েদিখেয়েছন, আমােদর পিৃথবীর ভূ-পেৃ�র চারিদেক একিট শি�শালী Magnetic Field আেছ। এই ময্াগেনিটক 
িফ� আমােদর পিৃথবীপেৃ�র চারিদেক একিট েবে�র মেতা বলয় সিৃ� কের েরেখেছ। িবজ্ঞািন সয্ার Venn 
Allen এর নােম এই িজিনসটার নাম রাখা হয় Venn Allen Belt... 
এই েব� চারপােশ িঘের েরেখেছ আমােদর বায়মুন্ডলেক। আমােদর বায়মুন্ডেলর ি�তীয় �রিটর নাম হে� 
'�ােটাি�য়ার।' এই �েরর মেধয্ আেছ এক জাদুকির উপ-�র। এই উপ-�েরর নাম হেলা 'ওেজান �র।' 
এই ওেজান �েরর কােজর কথায় পের আসিছ। আেগ একটু সূেযর্র কথা বিল। সূেযর্ �িত েসেকেন্ড েয 
িবে�ারণগুেলা হয়, তা আমােদর িচ�া-ক�নারও বাইের। এই িবে�ারণগুেলার �ু� একিট  িবে�ারেণর 
েতজি�য়তা এমন েয, তা জাপােনর িহেরািশমায় েয এয্াটিমক েবামা েফলা হেয়িছেলা, েসরকম দশ হাজার 
িবিলয়ন এয্াটিমক েবামার সমান। িচ�া করুন সয্ার, েসই িবে�ারণগুেলার একটু আচঁ যিদ পিৃথবীেত লােগ, 
পিৃথবীর িক অব�া হেত পাের? 
এখােনই েশষ নয়। মহাকােশ �িত েসেকেন্ড িনি�� হয় মারা�ক েতজি�য় উ�ািপন্ড। এগুেলার একিট 
আঘােত ল�ভ� হেয় যােব পিৃথবী। 
আপিন জােনন আমােদর এই পিৃথবীেক এরকম িবপেদর হাত েথেক েকান িজিনসটা র�া কের? েসটা হে� 
আমােদর পিৃথবীর বায়মুন্ডল।আেরা ে�েশিফকিল বলেত েগেল বলেত হয়, 'ওেজান �র।' 
শুধু তাই নয়, সূযর্ েথেক েয �িতকর অিতেবগুিন রি� আর গামা রি� পিৃথবীর িদেক েধেয় আেস, েসগুেলা যিদ 
পিৃথবীেত �েবশ করেত পারেতা, তাহেল পিৃথবীেত েকান �াণীই েবঁেচ থাকেত পারেতা না। এই অিত েবগুিন 
রি�র ফেল মানুেষর শরীের েদখা িদেতা চমর্ কয্া�ার। উি�েদর সােলাকসংে�ষন হেতা না।আপিন জােনন, সূযর্ 
েথেক পিৃথবীর িদেক েধঁেয় আসা এসব 
�িতকর িজিনসেক েকান িজিনসটা আটেক েদয়? পিৃথবীেত ঢুকেত েদয় না? েসটা হেলা বায়মুন্ডেলর ওেজান 
�র। এই ওেজান �র এসব �িতকর উপাদানেক �য্ািনং কের পিৃথবীেত �েবেশ বাঁধা েদয়। 
মজার বয্াপার িক জােনন? এই ওেজান �র সূযর্ েথেক আসা েকবল েসসব উপাদানেকই পিৃথবীেত �েবশ করেত 
েদয়, েযগুেলা পিৃথবীেত �ােণর জ� সহায়ক। েযমন, েবতার তর� আর সূেযর্র উপকাির রি�। এখােনই েশষ 
নয়। পিৃথবীর অভয্�ের িবিভ� �ি�য়ায় েয তাপমা�ার সিৃ� হয়, তার সবটাই যিদ মহাকােশ িবিলন হেয় েযেতা, 
তাহেল রােতর েবলা পেুরা পিৃথবী ঠান্ডা বরেফ পিরণত হেয় েযেতা। মানুষ আর উি�দ বাঁচেতই পারেতা না। 
িক�ু, ওেজান �র সব কাবর্ন ডাই অ�াইডেক মহাকােশ িফের েযেত েদয় না। িকছু কাবর্ন ডাই অ�াইডেক েস 
ধের রােখ যােত পিৃথবী তাপ হািরেয় এেকবাের ঠান্ডা বরফ শীলত না হেয় পেড়।িবজ্ঞািনরা এটােক '�ীন হাউস' 
বেল। 
সয্ার, বায়মুন্ডেলর ওেজান �েরর এই েয ফমরু্লা, কাজ, এটা িক আমােদর পিৃথবীেক সূেযর্র িবে�ািরত গয্াস, 
সূেযর্র অিতেবগুিন রি�, মহাকাশীয় উ�ািপ� েথেক 'ছাদ' এর মেতা র�া করেছ না? আপনার বাসায় বিৃ�র পািন 
�েবশ করেত পাের না আপনার বাসার ছােদর জ�। িবিভ� দূেযর্ােগ আপনার বাসার ছাদ েযমন আপনােক র�া 
করেছ, িঠক েসভােব বায়মুন্ডেলর এই ওেজান �র িক আমােদর পিৃথবীেক র�া করেছ না? 
আমরা আকােশর সংজ্ঞা েথেক জানলাম েয, - পিৃথবীপ�ৃ হেত উপেরর সবিকছুই আকােশর মেধয্ পেড়।  
বায়মুন্ডলও েতা তাহেল আকােশর মেধয্ পেড়, এবং আকােশর সংজ্ঞায় বায়মুন্ডেলর কথা আলাদা কেরই বলা 
আেছ। 
তাহেল বায়মুন্ডেলর এই েয আ�যর্রকম '�েটি�ং পাওয়ার',  এটার উে�খ কের যিদ আ�াহ বেলন- 
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'আর আমরা আকাশেক কেরিছ সুরি�ত ছাদ। অথচ, তারা আমােদর িনদশর্নাবলী েথেক মখু িফিরেয় রােখ',  
তাহেল সয্ার ভুলটা েকাথায় বেলেছ? িবজ্ঞান েতা িনেজই বলেছ, বায়মুন্ডল, ে�শািল বায়মুন্ডেলর ওেজান �র 
একিট ছােদর �ায় পিৃথবীেক র�া করেছ। তাহেল আ�াহও যিদ একই কথা বেল, তাহেল েসটা অৈবজ্ঞািনক 
হেব েকন? 
আিম চয্ােল� কের বলেত পাির, হয় আপনার েসই অিভিজৎ রায় িবজ্ঞান বেুঝন না, নয়েতা িতিন িবেশষ েকান 
েগা�ীর েপইড এয্ােজ�, যােদর কাজ সু�� �মান থাকা সে�ও মনগড়া কথা িলেখ েকারােনর ভুল ধরা।' 
 
কথাগুেলা বেল সািজদ থামেলা। পেুরা �ােশ েস এত�ন একটা েলকচার িদেয় েগেলা বেল মেন হে�। তােক 
আইন�ান বলায় যারা খলখল কের হাসেতা, তােদর েচহারাগুেলা ফয্াকােশ হেয় েগেছ। 
মিফজরু রহমান সয্ার িকছুই বলেলন না। See u next বেল �াশ েথেক েবিরেয় েগেলন েসিদন। 
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আিয়শা (রাঃ) ও মহুা�দ (সাঃ)-এর িবেয় এবং কিথত নাি�কেদর কানাঘষুা 

আমরা চারজন বেস িট.এস.িস েত আ�া িদি�লাম। রািকব, শাহিরয়ার, সািজদ আর আিম। 
আমােদর মেধয্ শাহিরয়ার হেলা েখলাে�িমক। ফুটবল �াব বােসর্েলানার চরম ভ�। েকউ পেুরা স�ােহ েকান 
ময্াচ না েদেখ শাহিরয়ােরর কােছ আধঘ�া বসেলই হেব। শাহিরয়ার পেুরা স�ােহর েখলার আেদয্াপা� তােক 
কাগেজ-কলেম বিুঝেয় েদেব। ইিপএেল েকান দল টেপ আেছ, ময্ানেচ�ার িসিটর দািয়� িনেয় েপপ গািদর্ওলা 
িকরকম দলটােক পাে� িদেলা, 
িসিরএ-েত জেুভর অব�ান েকাথায়, ই�া'েক েছেড় িদেয় ে��লীেগ িপএসিজর অব�া েকমন, বেু�সলীগােত 
বায়ানর্ আর ডটর্মনু্ড িক করেছ, লা-লীগােত বাসর্া-িরয়ােলর েদৗঁেড় েক এিগেয়, েরানালেদার ফমর্ নাই েকন, 
েমিসেক ছাড়া বাসর্া সামেনর ময্াচগুলা উতের েযেত পারেব িক না, েনইমার েসরা না েবল, সুয়ােরজ নািক 
েবনেজমা ইতয্ািদ ইতয্ািদ িবে�ষেণর জ� শাহিরয়ােরর জিুড় েনই। এত কিঠন কিঠন �য্ািনশ, জােমর্ইন, ে�� 
আর ইতািলর নামগুেলা েস িকভােব েয মেন রােখ আ�াহ মালমু। েখলার খবর বলেত শুরু করেল তার আর 
থামাথািম েনই। নন�প বেল েযেত পাের। এইজে� আমােদর ব�ুমহেল শাহিরয়ার 'ে�াটর্স চয্ােনল' নােম 
পিরিচত। 
রািকব হেলা আগােগাড়া 'পিলিট� ে�শািল�'। 
দুিনয়ার রাজনীিত কখন েকাথায় িকভােব েমাড় িনে� তার সম�রকম আপেডট থােক রািকেবর কােছ। গুিলর 
মখু েথেক �াে�র েবঁেচ আসা েথেক শুরু কের িহলািরর ময্ােলিরয়া পযর্� সব খবর তার নখদপর্েণ। তেব, 
ইদািনং েস বয্� 'পাক-ভারত' য�ু িনেয়। কা�ীেরর ঊিরেত হামলা িনেয় পাক-ভারেতর মেধয্ েয য�ু য�ু ভাব 
িবরাজ করেছ, তার চুলেচরা িবে�ষণ কেরই যাে� েস।রািকব মেন করেছ,  ঊির'র হামলাটা আসেল ভারেতর 
�ধানম�ী েমািদর একিট '�াইন্ড েগম'। তার মেত, ঊির'েত যারা হামলা কেরেছ তারা যিদ সিতয্ই পািক�ািন 
হেব, তাহেল িনহত হামলাকারীেদর িমিডয়ার সামেন না এেন রাতারািত কবর� কের েফলা হেলা েকন? েসই 
হামলাকারীেদর ছিব আর পিরচয় িমিডয়ার সামেন এেন পািক�ানেক একঘের কের েদবার একিট দারুন চা� 
িছেলা ভারেতর হােত।িক�ু ভারত তা করেলা না েকন? েকন তারা রাতারািত লাশগুেলা েসনা কয্াে�ই দাফন 
কের েফলেলা? েকন পািক�ােনর কােছ লাশ হ�া�র করা হেলা না ইতয্ািদ পেয়� ধের রািকেবর মেন সে�হ 
আেছ। 
য�ু যিদ সিতয্ েলেগই যায়, েকান প� েবিনিফেটড হেব, কার কেতা সামিরক শি�, েক েকানিদক েথেক 
আ�মণ-�িত আ�মণ চালােব েসগুেলারও পেয়� বাই পেয়� বয্াখয্া িদে� েস। 
 
আেলাচনার মাঝখােন হঠাৎ িনলয় দা'র আগমন। িনলয় দা আমােদর েচেয় িসিনয়র মানুষ।ঢাকা িব�িবদয্ালেয়র 
আইেনর ছা� িছেলা। 
আমােদর েচেয় েঢর িসিনয়র হওয়া সে�ও আমােদর সােথ তার ব�ু�সুলভ আচরণ েদেখ েবাঝার উপায় েনই েয  
িনলয় দা এত িসিনয়র েলেভেলর েকউ। 
তার হােত একিট পি�কা। পি�কা হােত িনলয় দা আমােদর পােশ এেস েবি�েত বসেলা। 
িনলয় দা'েক েদেখ সািজদ আেরক কাপ রঙ চা'র অডর্ার করেলা। 
চা চেল এেল িনলয় দা চােয়র কােপ চুমকু িদেত িদেত বলেলা,- 'বাক �াধীণতার মলূয্ পিৃথবীর েকা�াও েনই, 
বঝুিল? েকা�াও েনই।' 
কথাগুেলা এমনভােব বলেলা েয, িনলয় দা'েক খবু মমর্াহত েদখােলা। িনলয় দা েকান পেয়� েথেক কথাগুেলা 
বলেলা তা আমােদর কােরা মাথােত আেস িন তখনও। রািকব বেল উঠেলা,- 'িনলয় দা িক পি�মবে�র ধমর্ীয় 
কটুি�র দােয় ে�ফতার হওয়া তারক িব�ােসর কথা বলেল?' 
িনলয় দা রািকেবর কথার �তু�ের েকানিকছু বলেলা না। তার মােন রািকেবর ধারনা িঠক। অ� সময় হেল 
রািকেবর এরকম উপি�ত বিু�র বহর েদেখ িনলয় দা তার িপট চাপেড় িদেয় বলেতা 'সাবাশ'। িক�ু আজ খবু 
�াে�েটড থাকায় িনলয় দা খবু অফ মেুড আেছ বেল মেন হে�। 
বয্াপারটা খবু শটর্িল বয্াখয্া করেলা রািকব। পি�মবে�র এক নাি�ক তরুণ, মহানবী সাঃ েক িনেয় কটুি� করার 
ফেল সাইবার আইেন ে�ফতার হেয়েছ পরশুিদন। এটােক িনলয় দা বলেছ বাক �াধীণতার উপর আঘাত। 
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সািজদ তার চা'েয় েশষ চুমকু িদেয় বলেলা,- 'এেত েদােষর েতা িকছু েদখিছনা দাদা। েছেলটা েদাষ কেরেছ, েস 
তার শাি� পাে�। What's wrong?' 
িনলয় দা মেুখর রঙ পিরবতর্ন কের বড় বড় েচােখ সািজেদর িদেক তাকােলা। বলেলা,- 'একজন প�ােশাধর্ বড়ুা 
েলাক ৯ বছর বয়সী একটা েমেয়েক িবেয় করেল েদাষ েনই, তা িনেয় কথা বলেলই েদাষ হেয় যায়?' 
সািজদ বলেলা,- 'কথা বলেল েতা েদাষ েনই দাদা, িক�ু অ�ীল ভাষায় কটুি� করাটা েদােষর। একিট ধেমর্র 
পিব� নিবেক িনেয় এরকম িখি� করাটা মলূয্েবাধ িবেরািধ েতা বেটই, এটা সংিবধান িবেরািধও।' 
- 'েগাি� িকলাই েতামার এরকম মলূয্েবাধ আর সংিবধােনর।' 
সািজদ বঝুেলা িনলয় দা খবু ে�েপ আেছ। তােক সহেজ েবাঝােনা যােব বেল মেন হে� না। 
সািজদ বলেলা,- 'দাদা, মেন আেছ েতামার? আিম তখন সেব িব�িবদয্ালেয়র �থম বেষর্র ছা�।েতামার সােথও 
�থম পিরচয় হয় তখন।এক স�য্ায় হুমায়নু আহেমেদর েমেয়র বেয়সী শাওনেক িবেয় করার বয্াপারটা িনেয় 
যখন আিম আপি� তুেলিছলাম, তুিম িক বেলিছেল? তুিম বেলিছেল,- 'িবেয় হেলা একিট ৈবধ সামািজক 
ব�ন।যখন তােত দুিট পে�র স�িত থােক, তখন েসখােন বয়স, সামািজক �য্াটাস েকানিকছুই ময্াটার কের না। 
হুমায়নু আহেমেদর েবলায় েয কথাগুেলা �েযাজয্, েস কথাগুেলা মহুা�দ সাঃ এর েবলায় েকন �েযাজয্ হেব না?' 
িনলয় দা িকছু�ণ চুপ কের থাকেলা। এরপর বলেলা,- 'তাই বেল বলেত চাি�স, ৯ বছেরর অ�া� বয়� 
েমেয়েক িবেয় করা ৈবধ হেয় যােব?' 
সািজদ হাসেলা। বলেলা,- 'দাদা, আিম েমােটও তা বলিছ না। আিম �থেম েবাঝােত চাইলাম েয, িবেয় একটা 
সামািজক ব�ন।' 
- 'েতা? সামািজক ব�ন ধের রাখেত ৯ বছেরর িকেশাির িবেয় করেত হেব নািক?' 
সািজদ উেঠ দাঁড়ােলা। আিম জািন এখন েস েলকচার শুরু করেব। রাসূল সাঃ এবং আেয়শা রাঃ এর িবেয় িনেয় 
একিট নািতদীঘর্ েলকচার েদওয়ার জ� েস ময্া�ািল ��িত িনে�। 
যা ভাবলাম তাই। সািজদ বলেত শুরু করেলা- 
 
'দাদা, �থেম বেল রািখ, যারাই রাসূল সাঃ আর আেয়শা রাঃ এর িবেয় িনেয় আপি� তুেল, তােদর �থম দািব- 
মহুা�দ সাঃ নািক েযৗন লালসায় কাতর িছেলন।েসজে� িতিন নািক িকেশাির আেয়শা রাঃ েক িবেয় কেরিছেলন। 
তােদর এই দািব েয কেতাটা বাতুলতা আর িভি�হীন, তা ইিতহাস েথেক আমরা েদখেবা। আমরা জািন, মহুা�দ 
সাঃ িবেয় কেরিছেলন ২৫ বছর বয়েস।হজরত খািদজা রাঃ েক। 
বলা বাহুলয্, যখন মহুা�দ সাঃ ২৫ বছেরর একজন টগবেগ তরুণ, িঠক েসই সমেয় িতিন িবেয় করেলন 
চি�েশাধর্ একজন মিহলােক, িযিন িকনা আবার একজন িবধবা িছেলন। খািদজা রাঃ যেতািদন েবঁেচ িছেলন, 
ততিদন মহুা�দ সাঃ আর েকান িবেয় কেরন িন। খািদজা রাঃ এর গেভর্ই মহুা�দ সাঃ অিধকাংশ স�ান-স�িন 
জ��হণ কেরিছেলা। বেলা েতা দাদা, েতামােদর ভাষায় িযিন একজন েযৗন কাতর মানুষ, িতিন েকন তার পেুরা 
েযৗবনকাল একজন বয়�, বেয়াব�ৃা মিহলার সােথ কািটেয় িদেলন? 
তুিম হয়েতা বলেব, খািদজা রাঃ এর �চুর ধন-স�ি� িছেলা।পােছ এগুেলা হারােনার ভেয় হয়েতা িতিন আর 
িবেয় কেরন িন। েতামার জ্ঞাতােথর্ জািনেয় রািখ, এটা ইিতহাস�ত েয, স�দশালী খািদজা রাঃ িনেজই মহুা�দ 
সাঃ েক িবেয়র ��াব িদেয়িছেলন, মহুা�দ সাঃ িনজ েথেক েদন িন।তারউপর, খািদজা রাঃ িনেজই েযখােন 
একজন িবধবা িছেলন, েসখােন মহুা�দ সাঃ ও যিদ েসই অব�ায় আেরকিট িবেয় করেত চাইেতন, তােত বাঁধা 
েদওয়ার অিধকার খািদজা রাঃ এর থাকার কথা না। 
তাহেল এখান েথেক আমরা িক বঝুলাম? আমরা বঝুলাম েয, মহুা�দ সাঃ েযৗন কাতরতা েথেক িকেশাির 
আেয়শা রাঃ েক িবেয় কেরন িন। 
িনলয় দা �� করেলা,- 'তাহেল িকেশাির আেয়শা েক িবেয় করার েহতু িক?' 
সািজদ বলেলা,- 'Let me finish...  আেয়শা রাঃ েক িবেয় করার একটা হুকুম রাসূল সাঃ আ�াহর কাছ েথেক 
েপেয়িছেলন।কারন, জ্ঞােন-গুেণ আেয়শা রাঃ িছেলন তৎকালীন আরব ক�ােদর মেধয্ ে��া। তার েসই �জ্ঞা, 
েসই জ্ঞান, েসই িবচ�ণতা যােত পেুরাপিুরভােব ইসলােমর কলয্াণােথর্ বয্বহার হেত পাের, তারজ� হয়েতা এই 
হুকুম।' 
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ে�াটর্স চয্ােনল শাহিরয়ার এত�ণ চুপ কের িছেলা। এবার েস বলেলা,- 'সািজদ, 'রাসুল সাঃ আেয়শা রাঃ েক 
িবেয় করার জ� আ�াহর প� েথেক হুকুম �া�' এই কথার িভি� িক?' 
সািজদ শাহিরয়ােরর িদেক তািকেয় বলেলা,- 'নিবেদর ��ও এক�কার ওিহ, এটা জািনস েতা?' 
- '�াঁ।' 
-  'বখুািরর হাদীেস আেছ, রাসূল সাঃ হজরত আেয়শা রাঃ েক একবার বলেলন,- ' (েহ আেয়শা) আিম েতামােক 
দুইবার �ে� েদেখিছলাম।একিট েরশেমর উপের একিট কােরা একজেনর মখুিচ�।আিম যখন েরশেমর উপর 
েথেক আবরণ সরালাম, আিম েদখলাম েসটা েতামার মখুাবয়ব। তখন েকউ একজন আমােক বলেলা,- ' (েহ 
মহুা�দ)  এটা েতামার �ী।' আিম বললাম, যিদ এটা আ�াহর প� েথেক িনধর্ািরত হয়, তাহেল এটাই হেব।' 
বখুািরর এই হাদীস েথেক আমরা বঝুেত পাির েয, আেয়শা রাঃ েয নিব মহুা�দ সাঃ �ী হেব, েসটা আ�াহর প� 
েথেকই একিট স�িত।' 
শাহিরয়ার আবার বলেলা,- 'িক�ু তুই েয বলিল, তার জ্ঞান, �জ্ঞা ইসলােমর কলয্াণােথর্ বয্বহােরর জ�ই এই 
হুকুম, তার দিলল িক?' 
সািজদ বলেলা,- 'এটা েতা সবর্জনিবিদত সতয্ কথা। সাহািব হজরত আব ুহুরায়রা রাঃ এর পর সবেচ িযিন েবিশ 
হাদীস মখু� েরেখিছেলন, িতিন হজরত আেয়শা রাঃ।  শুধু তাই নয়, আেয়শা রাঃ এর িছেলা েকারােনর অগাধ 
পািন্ডতয্।এমনিক বড় বড় সাহািবরা পযর্� তাঁর কােছ ফেতায়ার জ� আসেতা।তাঁর িফ�হী জ্ঞান িছেলা 
অসামা�। 
আব ু মসূা আল আনসাির রাঃ েথেক বিণর্ত, িতিন বেলেছন,- 'এমন কখেনা হয়িন (িফ�হী িবষেয়)  আমরা 
েকানিকছুর সমাধােনর জ� আেয়শা রাঃ এর কােছ েগলাম িক�ু সে�াষজনক উ�র পাইিন।' 
অথর্াৎ, আেয়শা রাঃ এর এই েয জ্ঞান, �জ্ঞা এরজ� িতিন আ�াহ কতৃর্ক উ�লু মিুমনীন িহেসেব িসেলে�ড হেয় 
যান।' 
 
এছাড়াও, তৎকালীন আরেব খবু েছাট বয়েসই েমেয়েদর িবেয় হেয় েযেতা। তখনকার ে��াপট িছেলা িভ�। 
এটা িঠক, যেুগর সােথ সােথ েসটা পাি�েয়েছ।এখন েমেয়েদর অেনক িচ�া। কয্ািরয়ার গেড়া, পড়াশুনা কেরা, 
িবেদশ যাও, উ� িডি�র সািটর্িফেকট নাও। 
তখন আরেবর েমেয়েদর চাকির করার দরকার হয়িন, িব�িবদয্ালেয় িগেয় পড়ার রীিত তখনও িছেলা না। ঘেরায়া 
পিরেবেশ তারা ধমর্ীয় জ্ঞানাজর্ন করেতা।এরজ�, খবু েছাট বয়েসই তােদর িবেয়র রীিত িছেলা। 
তখন েমেয়েদর েছাট বয়েসই েয িবেয়র রীিত িছেলা, তা আেয়শা রাঃ এর জীবেনর আেরকিট ঘটনা েথেকই 
েবাঝা যায়।মহুা�দ সাঃ এর সােথ িবেয়র আেগ আেয়শা রাঃ এর আেরকজেনর সােথ িবেয় িঠক হয়। তার নাম 
িছেলা জবুােয়র। িক�ু, আব ুবকর রাঃ ইসলাম �হণ করায় এই িবেয়টা েভে� যায়। এর েথেক িক �মাণ হয়না 
তখন েমেয়েদর েছাট বয়েসই িবেয়র �চলন িছেলা? তাছাড়া,  তখনকার ম�ার েকান িবধমর্ীরা এই িবেয় িনেয় 
আপি� তুেল িন। তারাও জানেতা, এটা খবু �াভািবক একিট বয্াপার। 
িনলয় দা বলেলা,- 'মহুা�দ েতা এেসিছেলন রীিত েভে� রীিত গড়ার জ�। িতিন এই অ�ুত রীিত ভাঙেলন না 
েকন?' 
সািজদ বলেলা,- 'দাদা, িঠক বেলেছা। মহুা�দ সাঃ এেসিছেলন রীিত েভেঙ রীিত গড়ার জ�।িক�ু িতিন েসসব 
রীিত ভাঙার জ� এেসিছেলন, যা অৈনিতক, েযমন ক�া িশশুেক জীব� দাফন।িতিন আরেবর েসসব কালচার 
পাে� িদেয়েছন, যা জােহিলয়ােতর অ�ভুর্�। িক�ু, েছাট বয়েস িবেয় েসরকম েকান বয্াপার নয়। িবজ্ঞান 
আমােদর বেল, েমেয়রা পরুুেষর েচেয় দশগুণ তাড়াতািড় ময্ািচউর হয়। েসটা িফিজকয্ািল এবং ময্া�ািল 
দুইভােবই। তাছাড়া, তখনকার আরেব েছাট বয়েস িবেয় হবার পরও েমেয়রা খবু নরময্ািলই স�ান জ� িদেতা। 
এটা েকান সমসয্া িছেলা না। মহুা�দ সাঃ এটা েচ� করার েতা দরকার িছেলাই না। যা দরকার িছেলা, তা িতিন 
কেরেছন।তুিম  িক আশা করেছা েয, মহুা�দ সাঃ েকন তৎকালীন আরবেদর উেটর বয্বসা তুেল িদেয় তােদর 
েশয়ার বয্বসা েশখােলন না, েকন িতিন েখঁজেুরর বয্বসা তুেল িদেয় েসখােন চেকােলট আর রসমালাইেয়র 
বয্বসার �চলন করেলন না? তুিম হয়েতা ভাবেছা, তৎকালীন আরেবর বালকেদর উট চরােনা েথেক মিু� িদেয় 
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েকন মহুা�দ সাঃ তােদর হােত একিট কের কি�উটার এবং একিট কের েফইসবকু এয্াকাঊ� খেুল িদেলন 
না?' 
সািজেদর কথা শুেন আিম, রািকব আর শাহিরয়ার হা হা হা হা কের হাসেত লাগলাম।সািজদ বলেলা, - মানুষ 
মা�ই তাঁর সমােজর সু� িনয়মগুেলার সােথ িমিলেয় চলেত বাধয্। মহুা�দ সাঃ ও তার বয্িত�ম িছেলন না 
দাদা। তাছাড়া, এত অ� বয়েস িবেয় েকবল ১৫০০ বছর আেগ িছেলা তা নয়, িশ�িব�েবর পেরও অেনক 
উ�ত েদেশ িবেয়র ে�ে� েমেয়েদর সবর্িন� বয়সসীমা ১০ এর িনেচ িছেলা। 
তাছাড়া, ইিতহাস েথেক আমরা জানেত পাির,  মহুা�দ সাঃ এর আেরা ৫০০ বছর পের, ইংলয্ােন্ডর রাজা জন 
৪৪ বছর বয়েস ১২ বছর বয়সী রানী ঈসােবলােক িবেয় কেরিছেলন। এ বয্াপারগুেলা তখনকার সমােজ,যেুগ খবু 
�াভািবক িছেলা, েযমন �াভািবক স�ম কের স�ান উৎপাদন করা। তাছাড়া, উপমহােদেশও েয খবু েছাট বয়েস 
িবেয়র একিট রীিত িছেলা, তা রবী�নাথ ঠাকুেরর েছাটগ� 'ৈহমি�' েথেকই আমরা েদখেত পাই। েলখক 
েসখােন েদিখেয়েছন, তখনকার সমেয় ৮ েথেক ১১ বছেরর মেধয্ েমেয়েদর িবেয় হেতা। ৈহমি�র িবেয়র 
�াভািবক বয়স েপিরেয় যাওয়ায়, অথর্াৎ, ১৭ হেয় যাওয়ায় তার �াশুিড় েসটা সবার কাছ েথেক লেুকােত 
চাইিছেলন। ৈহমি�েকও িমেথয্ বলার জ� িশিখেয় িদেয়িছেলন। এখান েথেকই েবাঝা যায়, রবী�নােথর 
সমেয়ও ৮ েথেক ১১ বছর বয়েস েমেয়েদর িবেয় িছেলা একিট �াভািবক ঘটনা। 
েসই গে� আমরা 'পণ�থা'র কুফল স�েকর্ একিট আভাস েপেলও, েকাথাও িক�ু িবেয়র বয়স িনেয় উ�বাকয্ 
েদিখিন। বরং, ৈহমি�র বয়স েবিশ হেয় যাওয়ােতই িকছুটা আপি� েদখা েগেছ। এখান েথেক বঝুেত পাির, 
রবী� আমেলও েছাট বয়েস িবেয়র একিট �চলন ভারতবেষর্ই মজদু িছেলা। 
 
সািজেদর এই েলকচাের িনলয় দা স�ু� না। বলেলা,- 'দয্ােখা ভাই, যেতাই তয্ানা েপঁচাও, একজন বেয়াব�ৃ 
েলাক একজন ৯ বছর বেয়িস িকেশািরেক িবেয় কেরেছ, এটােক তুিম েকানভােবই িডেফন্ড করেত পােরা না। েস 
�েফট েহাক আর যাই-ই েহাক। 
আিম ভাবলাম, এইবার সািজদ পরািজত হেব। হাল েছেড় িদেয় হতাশ গলায় বলেব,- 'নাহ! আর পারলাম না 
দাদা।' 
িক�ু না। সািজেদর মেধয্ আিম েতমন িকছুই েদখলাম না। েস খবু �াভািবক। মচুিক একিট হািসর েরখা তার 
েঠাঁেট। েস আেরক কাপ চা'েয়র অডর্ার করেলা। 
চােয়র কােপ চুমুক িদেয় বলেলা,- 'দাদা, ছা�লীেগর নতুন কিমিটেত পদ েপেয়েছা শুনলাম।' 
িনলয় দা বলেলা,- 'হুম, সািহতয্ স�াদক।' 
সািজদ বলেলা,- 'নতুন একিট আইন হেলা শুনলাম। ব�ব�ু এবং তার পিরবার িনেয় েকউ কটুি� করেলই ধরা 
হেব নািক?' 
- '�াঁ। ব�ব�ুেক িনেয় কটুি� করেল েতা েসটা স� করা হেব না।' 
- 'তা িঠক। ব�ব�ু েতা েতামােদর আইডল।' 
িনলয় দা বলেলা, - 'আমােদর আইডল িক ের? ব�ব�ু বাঙািল জািতর আইডল।' 
- 'ি�, েসটাই দাদা। আ�া দাদা, তুিম জােনা, ব�ব�ুর �ীর নাম িক িছেলা?' 
িনলয় দা অবাক হবার ভি� কের বলেলা,- 'িকসব বলিছস তুই? জানেবা না েকন? ব�মাতা  ফিজলাতুে�সা 
েবগম।' 
সািজদ বলেলা,- 'দাদা, তুিম জােনা, ব�মাতা েবগম ফিজলাতুে�সা'র জ� েকান সােল?' 
িনলয় দা িকছু�ণ ভাবেলন। বলেলন, - 'ভুেল েগিছ ের! িবিসএেসর জ� যখন ি�পােরশান িনি�লাম, তখন 
পেড়িছলাম।' 
সািজদ তার েফান েবর কের েসখান েথেক উইিকিপিডয়ায় 'েবগম ফিজলাতুে�সা' িলেখ সাচর্ িদেলা। 
উইিকিপিডয়া েরজা� েদখােলা েবগম ফিজলাতুে�সা'র জ� ১৯৩০ সােল।সািজদ েসটা িনলয় দা'েক েদখােলা। 
িনলয় দা বলেলা,- 'হুম, মেন পেড়েছ। িক�ু তােত িক হেয়েছ? হঠাৎ এই বয্াপাের চেল েগিল েকন?' 
সািজদ বলেলা,- 'দাদা, তুিম জােনা, ব�মাতা েবগম ফিজলাতুে�সা'র সােথ ব�ব�ু েশখ মিুজেবর কেতা সােল 
িবেয় হয়?' 
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িনলয় দা 'না' সূচক মাথা নাড়েলা। সািজদ আবার উইিক েথেক েদখােলা। ব�ব�ুর সােথ েবগম ফিজলাতুে�সা'র 
িবেয় হয় ১৯৩৮ সােল। 
সািজদ বলেলা,- ' দাদা, ১৯৩৮ েথেক ১৯৩০ বাদ িদেল কেতা থােক?' 
িনলয় দা বলেলা,- ' ৮ '... 
সািজদ বলেলা,- 'ি� দাদা, একদম িঠক বেলেছা। ১৯৩৮ েথেক ১৯৩০ বাদ িদেল থােক ৮।  িঠক ৮ বছর 
বয়েসর েবগম ফিজলাতুে�সা'র সােথ  ব�ব�ুর িবেয় হয়। আ�া দাদা, আিম িক এটােক বালয্ িববাহ বলেত 
পারেবা? বলেত পারেবা, েশখ মিুজব একজন েযৗন কাতর পরুুষ িছেলন যার ফেল িতিন মা� ৮ বছর বয়েসর 
ফিজলাতুে�সােক িবেয় কেরেছন? আিম এরকম বলেল আমার িবরুে�য্ িক মামলা হওয়া উিচত দাদা? 
বেলা েতা,  একিবংশ শতা�ীর েশখ মিুজবরু রহমান েযটা েপেরেছন, মা� ৮ বছর বেয়সী একজন িকেশািরেক 
িবেয় কের এতগুেলা স�ান জ� িদেত পারেল ১৫০০ বছর আেগর মহুা�দ সাঃ েকন পারেব না? েকন তােক 
ধষর্ক, েযৗন কাতর, েযৗন িল� ুডাকা হেব? তাঁেক এবং আেয়শা রাঃ েক িনেয় অ�ীল কথা িলেখ েকউ আইেনর 
জােল ফাঁসেল তাঁর জ� েকন েতামার মন কাঁদেব েযখােন তুিম েশখ মিুজেবর জ� ৈতির কের েরেখেছা সাইবার 
আইন?' 
আকাশ েথেক পড়েল যা হয়, িনলয় দা'র অব�াও তখন েতমন। িনলয় দা এরকম একটা জবাব পােবন তা 
হয়েতা ক�নাও কের িন। 
- 
চা'েয়র িবল েদওয়ার জ� সািজদ এিগেয় েগেলা। গ�ীর, রাজনীিতি�য় রািকব এেস বলেলা,- 'েদা�, পরানটা 
ঠান্ডা কের িদেয়িছস একদম। িবলটা আমায় িদেত েদ, ি�জ?' 
সািজদ মচুিক হাসেলা। 
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েকারআন িক মহুা�দ (সাঃ)-এর িনেজর কথা? 

সািজদ একিট মজার গ� বলেত শুরু করেলা। গ� বলার আেগ কেয়কবার েঝঁেড় েকেশ িনেলা েস। 
সািজদ যখন েকান গ� বলেত শুরু কের, তখন েস গ�িটর একিট সু�র নাম েদয়। এখন েস েয গ�িট বলেত 
শুরু কেরেছ, েসটার নাম 'িনউটন- আইন�াইন সমেঝাতা এবং েবাকা আইন�াইেনর িবজ্ঞানী হাবলরু কােছ 
নিত�ীকার'। 
এইখােন িনউটন আর আইন�াইনেক েতা িচিনই, িক�ু িবজ্ঞানী হাবলটুা েয আসেল েক, েসটা িঠক বঝুলাম না 
�থেম। না বঝুেলও িকছু করার েনই।গ� শুরু না হেল সািজদেক এ িনেয় �� করাও যােব না। এটা তার গ� 
�ােশর �াথিমক শতর্। 
শুধু েয এটা বিুঝিন তা নয়। আেরকিট বয্াপারও বঝুলাম না। গে�র নােম বলা হেলা 'িনউটন-আইন�াইেনর 
সমেঝাতা।' িবজ্ঞািন িনউটেনর সােথ েতা িবজ্ঞািন আইন�াইেনর েকানিদন সা�াতও হেলা না। দু'জন স�ণূর্ দুই 
�জে�র। তােদর মেধয্ তাহেল সমেঝাতাই িকভােব েহােলা? মেনর মেধয্ �� দুেটা কুটকুটািন শুরু কের িদেলা। 
না পারিছ েচেপ রাখেত, না পারিছ উগের িদেত। 
 
সািজদ গ� বলা শুরু করেলা। সািজেদর গ� �ােশ উপি�ত আিছ আিম, রাি�, েরাহান, েমা�ফা আর সবজু। 
আমােদর মেধয্ েরাহান নাি�ক টাইেপর। পেুরাপিুর নাি�ক নয়, এগেনাি�ক বলা েযেত পাের। তার ধারনা, 
মহুা�দ সাঃ িনেজর কথাগুেলােক ই�েরর বাণী বেল চািলেয় িদেয়েছ। 
যােহাক, আজেক েকারােনর িবশু�তা �মােনর জ� তারা বেস িন। গ� শুনেত বেসেছ। এই স�ােহ সািজদ 
গ� বলেব। এর পেরর স�ােহ আেরকজন। তারপেরর স�ােহ আেরকজন, এভােব। 
সািজদ বলেত শুরু করেলা, - 
 
 'আজেক বলেবা মহাকাশ িনেয় গ�। মহাকাশ িনেয় বলার আেগ বেল িনই, 
তখনও Astronomy তথা েজয্ািতিবর্দয্া পদাথর্িবদয্ার আওতাভু� হয়িন। অন� মহাকাশ িনেয় বাঘা বাঘা 
িবজ্ঞানীেদর মেধয্ িছেলা বয্াপক রকম মতপাথর্কয্। 
এই িজিনসটা পদাথর্িবদয্ার আওতায় আসার আেগ এটা িফেলাসিপর িবষয় িছেলা। কােরা ধারনা িছেলা মহাকাশ 
অসীম, মােন মহাকােশর েকান েশষ েনই। কােরা ধারনা িছেলা মহাকাশ অসীম নয়, মহাকাশ সসীম। এিট একিট 
িনিদর্� জায়গার মেধয্ সীমাব�। 
এ দুেয়র বাইের িগেয় আেরকদল মেন করেতা, মহাকাশ অসীম, তেব ি�র। অথর্াৎ, এর িনিদর্� সীমা েনই িঠক, 
িক�ু এিট ি�র। 
িবজ্ঞানী িনউটনও ততৃীয় ধারনািটর প�পাতী িছেলন। িতিন তাঁর িবখয্াত 'মহাকষর্ীয় ত�' আিব�ার কের তখন 
িবজ্ঞানী মহেল বয্াপক ৈহৈচ েফেল িদেয়িছেলন। িক�ু, এত জনি�য় একিট তে�র মেধয্ খবুই সু� একিট ঘাপলা 
রেয় িগেয়িছেলা।' 
িনউটেনর সূে�র মেধয্ ঘাপলা িছেলা শুেন ময্ােনজেমে�র ছা� রাি� তার েচাখেজাড়া বড় বড় কের বলেলা,- 
'বিলস িক? �িতি�ত সূে�র মেধয্ ঘাপলা? এরকমও হয় নািক?' 
সািজদ বলেলা,- '�াঁ।' 
- 'িক রকম ঘাপলা?'- রাি�র পা�া ��। 
সািজদ বলেলা,- ' িনউটেনর সূ� মেত, মহািবে�র ব�গুেলা এেক-অপরেক িনেজেদর িদেক আকষর্ণ কের। িক�ু 
ঘাপলা হে�, যিদ এমনিট হয়, তাহেল মহাশেূ�র ব�গুেলা িনিদর্� একিট পেয়ে� এেস িমিলত হেয় �ংস হেয় 
যাবার কথা। এমনিট হয়না েকন?' 
সমাজতে�র ছা� সবজু বলেলা, - তাই েতা। িনউটন এর িক বয্াখয্া িদেয়েছ?' 
সািজদ বলেলা,- 'িনউটেনর কােছ এর েকান বয্াখয্া িছেলা না। এই বয্াপারটা পের ি�য়ার কেরেছ িবজ্ঞানী 
আইন�াইন, তার িবখয্াত 'Theory Of Relativity' িদেয়। আইন�াইন িনউটেনর অমীমাংিসত �ে�র সমাধােন 
বেলেছন, এরকম হেতা, যিদ Time আর Space শা�ত বা পরম হেতা। িক�ু Time আর Space কখেনাই 
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পরম নয়।এই িবখয্াত ত� িদেয় িবজ্ঞািন আইন�াইন িবজ্ঞানেক পিরচয় কিরেয় িদেলন এক নতুন জগেতর 
সােথ। েসই জগতিটর নাম 'আেপি�কতার জগত।' 
রাি� বলেলা,- 'ও আ�া, এইজে� গে�র নাম িদেয়িছস 'িনউটন-আইন�াইেনর সমেঝাতা',  তাই না?' 
সািজদ মচুিক হাসেলা। আিম একটা সুেযাগ েপলাম �� করার। িজেজ্ঞস করলাম,- 'িক�ু িবজ্ঞািন হাবলটুা 
আসেল েক?' 
সািজদ আমার �ে�র েকান উ�র িদেলা না। েস আবার গ� বলেত শুরু করেলা- 
 
আইন�াইেনর এই আেপি�কতার সূ� ধের, রািশয়ান পদাথর্িবদ আেলকজান্ডার ি�দময্ান দািব কেরন েয, এই 
মহািব� ি�র নয়, এিট একিট �মবধর্মান মহািব�। সয্ার আেলকজান্ডার ি�দময্ান সাধারন ধারনা কেরিছেলন 
বেট, িক�ু যেথ� বয্াখয্ার অভােব তার কথা িবজ্ঞানী মহল তখন আমেল েনয় িন।এরপর েবলিজয়ােমর িবজ্ঞািন 
Georges Lemaître সবর্�থম িবজ্ঞানী মহলেক একিট শ� শক খাওয়ােলন। িতিন বলেলন, এই মহািব� 
একিট �ু� পরমাণ ুকণা, যােক Super Atom বলা হয়, এর িবে�ারেনর মাধয্েম সিৃ� হেয়েছ, এবং রািশয়ান 
িবজ্ঞানী সয্ার আেলকজান্ডার ি�দময্ােনর সােথ সুর িমিলেয় বলেলন, মহািব� ি�র নয়, এিট �মাগত 
স�সািরত হেয় চেলেছ। বলা বাহুলয্, Georges Lemaître এর এসব দািবরও িভি� িছেলা আইন�াইেনর 
আেপি�কতার েসই সূ�িট।' 
েমা�ফা িজেজ্ঞস করেলা,- ' Georges Lemaître এর এিটই িক আমােদর েসই Big Bang Theory? ' 
সািজদ বলেলা,- '�াঁ। এিটই হেলা িবগ বয্াং িথওির। িক�ু মজার বয্াপার িক জািনস, 
িবজ্ঞানী Georges Lemaître আইন�াইেনর সূ�েক িভি� কের এই দািব করেলও আইন�াই িনেজই 
Georges Lemaître এর এই দািবেক নাকচ কের েদয়।' 
রাি� বলেলা,- 'বিলস িক? েকন?' 
সািজদ বলেলা,- '�াঁ। মহািব� স�সািরত হে�, এটা আইন�াইন েমেন িনেত পাের িন। িতিন বলেলন, 
Lemaître তার বয্াখয্ােত ময্াথেমিটকয্ািল �চুর ভুল কেরেছন। আইন�াইন আেরা বলেলন, - মহািব� অসীম 
হেলও এিট স�সািরত হে�- এিট ভুল বয্াখয্া। 
েস যােহাক, এই হেলা িবজ্ঞানীেদর মেধয্ আগুর্েমন্ট। িক�ু তােদর এই তকর্াতিকর্েত না জিড়েয়, আেমিরকান 
েজয্ািতিবর্জ্ঞানী এডউইন হাবল িবজ্ঞানী মহেল একিট েবাম ফাটােলন।' 
আিম বললাম,- 'ও আ�া, তুই িবজ্ঞানী হাবলেকই হাবলু বেলিছিল বিুঝ?' 
সািজদ আবােরা মচুিক হাসেলা। বলেলা,- '�াঁ। েশান িক হেলা, ১৯২০ সােল িবজ্ঞানী এডউইন হাবল ওরেফ 
িবজ্ঞািন হাবলু একিট েটিলে�াপ আিব�ার কের েফলেলা। এই েটিলে�াপিটই রাতারািত পাে� িদেলা তখনকার 
েজয্ািতিবর্জ্ঞান জগতেক। মাউ� উইলসন অবজারেভটিরেত িবজ্ঞািন হাবল তাঁর আিব�ৃত েটিলে�াপ িদেয় 
�মাণ কের েদখােলন েয, আমােদর মহািবে�র ছায়াপথগুেলা �মাগত একিট অ�িট েথেক দূের সের যাে�। 
িতিন  এিট �মান কেরন Doppler Effect িথওির িদেয়।Doppler Effect হেলা এই-  মহািবে�র ব�গুেলার 
তর�ৈদঘর্য্ যিদ আেলাকতরে�র উপর েফলা হয়, তাহেল তর� যিদ লাল আেলার িদেক সের আেস, তাহেল 
বঝুেত হেব ছায়াপথগুেলা একিট অ�িট েথেক দূের সের যাে�, যিদ তা না কের েসটা নীল আেলার িদেক সের 
যায়, তাহেল বঝুেত হেব, ছায়াপথগুেলা একিট অ�িট েথেক দূের সের না িগেয়,বরং কাছাকািছ চেল আসেছ। 
বারবার এই পরী�ািট কের �মাণ করা হয় েয, ছায়াপথগুেলা একিট অ�িটর কাছাকািছ নয়, বরং একিট অ�িট 
েথেক দূের সের যাে�। ১৯৫০ সােল মাঊ� পালমাের েস সমেয়র সবেচেয় বড় েটিলে�াপ বিসেয় এই 
বয্াপারিট আেরা িনখুতঁভােব অভজাভর্ কের িবজ্ঞািনরা। হাবেলর এই দািবর সােথ িবজ্ঞািন Georges 
Lemaître এর দািব স�ণূর্ িমেল যায়।এবং েসই এ�েপিরেমন্ট েথেক েবাঝা যায়, েমাটামিুট ১০-১৫ িবিলয়ন 
বছর আেগ একিট �ু� কণা েথেকই আজেকর মহািবে�র সিৃ�। মজার বয্াপার হেলা, েয আইন�াইন িব�াস 
করেতন েয, মহািব� অসীম হেলও ি�র, স�সািরত হে�না, িবজ্ঞািন Georges Lemaître এর িথওিরেক ভুল 
বেল উিড়েয় িদেয়িছেলন, েসই আইন�াইনই পের িনেজর ভুল �ীকার কের িনেয় বলেলন,- 'িবজ্ঞািন হাবল এবং 
Georges Lemaître এর দািবই সতয্।মহািব� স�সািরত হে�। 
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িতিন িবজ্ঞািন Georges Lemaître এর কােছ অনুত� হন এবং িনেজর ভুলেক কয্ািরয়ােরর সবেচেয় বড় ভুল 
দািব কেরন। 
এখন িবজ্ঞািন মহেল এিট �িতি�ত সতয্ েয, মহািব� �িতিনয়ত স�সািরত হেয়ই চেলেছ আজ অদয্াবিধ।' 
এতটুক বেল সািজদ থামেলা। আমরা এক িন�াঃেস িবজ্ঞােনর একিট মজার অধয্ায় েথেক �মণ কের এলাম। 
এবার সািজদ আমােদর মেধয্ েয এগেনাি�ক, েয িব�াস কের েয, েকারান মহুা�দ সাঃ এর িনেজর কথা, তার 
িদেক িফরেলা। 
বলেলা,-,  'েরাহান, িবজ্ঞােনর ছা� িহেসেব তুর এসব অবশয্ই জানা থাকার কথা,তাই না?' 
েরাহান বলেলা,- '�াঁ। জািন।' 
- 'মা� গত শতা�ীেত বেস আইন�াইনও েয মহািব� িনেয় ভুল জানেতন, তা েতা তুই জািনস, তাই না?' 
- '�াঁ।' 
- 'িবজ্ঞািন Georges Lemaître আর িবজ্ঞািন হাবেলর আেগ এই িজিনস তাবৎ দুিনয়ার েকউই জানেতা না, 
িঠক না?' 
- '�াঁ।'- েরাহােনর �ীকােরাি�। 
সািজদ বলেলা,- 'আ�া েরাহান, আিম যিদ বিল, তােদর অেনক অেনক অেনক আেগ, তােদর �ায় সােড় ১৩০০ 
বছর আেগ একজন বয্ি� এসব কথা বেলেছ, তুই িবিলভ করিব?' 
েরাহান িচৎকার কের বলেলা,- 'Impossible, Quite Impossible... ' 
সািজদ তখন বলেলা,- 'েশান েরাহান, েকারােনর সূরা আয-যািরয়ােতর ৪৭ না�ার আয়ােত আেছ 'আমরা িনজ 
হােত আসমানেক সিৃ� কেরিছ এবং এটােক স�সািরত কের চেলিছ।' 
এখােন আয়ােতর েশেষ আসমােনর স�সারণ বঝুােত েয 'মিূসঊন' শ� আেছ, েসিট একিট সি�য় িবেশষণ। 
চলমান ি�য়া িনেদর্শক, যা িনেদর্শ কের েকান কাজ অতীতকাল েথেক শুরু হেয় বতর্মান অবিধ চলেছ এবং 
ভিবষয্েতও তা হেয় চলেব। অথর্াৎ, আ�াহ বলেছন,িতিন মহািব�েক (এখােন আসমান = মহািব�) িনেজর হােত 
সিৃ� কেরেছন, এবং েসটােক �িতিনয়ত বিৃ� কেরই চেলেছন। িঠক এই কথাগুেলাই িবজ্ঞািন Georges 
Lemaître এবং িবজ্ঞািন হাবল আমােদর গত শতা�ীেত জািনেয়েছন। বল েতা, আজ েথেক ১৪০০ বছর আেগ, 
মরুভূিমেত উট চড়ােনা এক বালক এমন একিট কথা িকভােব বলেলা, যা আধুিনক িবজ্ঞান �মান কেরেছ মা� 
১৯২৯ সােল? এই কথা না বাইেবেল িছেলা না ইি�েল। না িছেলা েকান ি�ক পরুােণ, না েকান িমেথালিজেত। 
মহাকােশর এমন একিট একিট রহসয্ময় বয্াপার ম�ার একজন িনর�র, �ািত�ািনক িশ�ািবহীন েলাক মহুা�দ 
সাঃ েকাথায় েপেলন? বল েতা?' 
অ�া� সময় হেল েরাহান বলেতা, মহুা�দ  বাইেবল েথেক চুির কেরেছ, নয়েতা বলেতা েকান ি�ক পরুাণ েথেক 
েমের িদেয়েছ, িক�ু সািজেদর িব�ািরত গ� েশানার পর তার এই দািব েয েধােপ িটকেবনা, েস েসটা বঝুেত 
পারেলা। 
সািজদ বলেলা,- ' এটা িক স�ব িনর�র মহুা�দ সাঃ এর �ারা যিদ েকান ঐ�িরক হ�ে�প তােত না থােক?' 
েরাহান মাথা িনঁচু কের বলেলা,- 'নাহ।' 
সািজদ বলেলা,- 'তাহেল �মাণ হেলা, েকারান মহুা�দ সাঃ এর েলখা নয়, এিট একিট ঐ�িরক িকতাব, যা 
নািজল হেয়েছ মহুা�দ সাঃ এর উপর।' 
েরাহান িকছু বলেলা না। তােক িকছুটা িচি�ত েদখােলা। স�বত েস বঝুেত েপেরেছ েয, েচােরর দশিদন, 
েগরে�র একিদন। 
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��া যিদ দয়ালইু হেবন তাহেল জাহা�াম েকন? 

– ‘আ�া সািজদ, সিৃ�কতর্া িক দয়াল ুনািক পাষাণ?’- েদবিজৎ দা চােয়র কােপ চুমুক িদেত িদেত সািজদেক 
িজেজ্ঞস করেলা। 
আমার পােশ বসা িছেলা িমজবাহ। েস বলেলা, ‘অ�ুত েতা! সিৃ�কতর্া পাষাণ হেবন েকন? উিন হেলন রাহমানুর 
রিহম। পরম দয়াল।ু’ 
 
েদবিজৎ দা িমজবাহর িদেক তাকােলন। এরপের বলেলন, ‘িমজবাহ, সিৃ�কতর্া যিদ পরম দয়ালইু হেবন, তাহেল 
িতিন তার সিৃ�েক শাি� েদওয়ার জ� েকন নরক, আই িমন জাহা�ােমর মেতা িজিনস বািনেয় েরেখেছন?’ 
 
িমজবাহর চটপেট উ�র, ‘এটা েকান �� হেলা দাদা? েকউ যিদ সিৃ�কতর্ার কমান্ড ফেলা না কের,তাহেল তােক 
যিদ শাি� েদওয়া হয়, েসটা েকানভােবই সিৃ�কতর্ােক পাষাণ �মাণ কের না।’ 
িমজবাহর এই উ�র েদবিজৎ দা’েক স�ু� কেরেছ বেল মেন হে� না। িতিন পা�া �� করেত যােবন, িঠক এই 
সময় সািজদ বেল উঠেলা, ‘দাদা, আজেকর পি�কা পেড়ছ?’ 
 
েদবিজৎ দা বলেলন, ‘না। েকন?’ 
– ‘একটা িনউজ আেছ।’ 
– ‘িক িনউজ?’ 
 
সািজদ েদবিজৎ দা’র িদেক পি�কাটা এিগেয় িদেলা। পি�কার একদম �থম পাতায় বড় বড় অ�ের িশেরানাম– 
‘েসানাগাজীেত ৯ বছেরর বািলকােক ৫ জন িমেল গয্াং েরপ।’ 
 
িব�ািরত অংেশ যা িলখা আেছ তার সারমমর্ এরকম– 
‘েনায়াখালীর েসানাগাজীেত ৯ বছেরর এক বািলকােক �ুল েথেক েফরার পেথ ৫ জন যবুক িমেল ধষর্ণ কেরেছ। 
ধষর্েণর পর তারা েমেয়িটেক আহত অব�ায় ধান ে�েত েফেল যায়। েমেয়িটেক খবু গুরুতর অব�ায় উ�ার করা 
হেয়েছ। শুধুই ধষর্ণ নয়, েমেয়িটর শরীেরর িবিভ� অংশ ে�ড িদেয় কাটাও হেয়েছ। �চুর র� �রণ হেয়েছ। 
েমেয়িট এখন পেুরাটাই েকামার মেধয্ আেছ। ধষর্ণকারীেদর �ােমর েলাকজন আটক কের পিুলেশর হােত েসাপদর্ 
কেরেছ।জানা েগেছ, েমেয়র বাবা এলাকার েম�ার। েম�ােরর উপর সািলশ িবষয়ক েকান এক বয্াপাের ে�াভ 
েথেকই উনার েমেয়র উপের এই িনযর্াতন চালায় ওরা।’ 
ঘটনাটা গতকােলর। পি�কায় েছা� েমেয়িটর একিট ছিবও েদওয়া আেছ। িক ফুটফুেট েচহারা। 
 
েদবিজৎ দা নরম মেনর মানুষ। এরকম একিট খবর পড়ার পের উনার মনটা মহূুেতর্ই িবষণ্ণতায় েছঁেয় েগেলা।  
দাঁেত দাঁত িখেচ অেনক�ণ অই ৫ জন ধষর্ণকারীেদর গালাগাল িদেলন। 
 
সািজদ পি�কাটা বয্ােগ রাখেত রাখেত বলেলা, ‘দাদা, ধেরা, এই ৫ জনেক েকােটর্ েতালা হেলা আর তুিম হেল 
িবচারক। এই ৫ জন েয আসল অপরাধী তার সম� রকম তথয্–�মাণ েতামার কােছ েপশ করা হেয়েছ। এখন 
একজন নাবািলকার উপের এরকম িনমর্মভােব িনযর্াতন করার জ� তুিম িক তােদর শাি� িদেব?’ 
 
েদবিজৎ দা দাঁত মখু িখেচ বলেলন, ‘শাি� িদেবা মােন? শুেয়ােরর বা�াগুেলােক ফাঁিসেত ঝুিলেয় েদেবা।’ 
 
সািজদ মচুিক হাসেলা। বলেলা, ‘সিতয্ই তাই?’ 
– ‘�াঁ, একদম। ফাঁিসেত ঝুিলেয় এেদর মাংশ েশয়াল–কুকুর িদেয় খাওয়ােত পারেলই আমার গা জেুড়ােব।’ 
 
েদবিজৎ দা’র েচাখ মখু লালবণর্ ধারণ কেরেছ। উনােক এরকম অব�ায় আেগ কখেনা েদিখ িন। 
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সািজদ এক �াস পািন উনার িদেক বািড়েয় িদেলা। পািনটা ঢকঢক কের পান কের উিন শােটর্র হাতােত মখু 
মছুেলন। উিন তখনও �চন্ড েরেগ আেছন েবাঝা যাে�। 
 
সািজদ বলেলা, ‘আিম েয েদবিজৎ দাদােক িচিন, েস িক�ু এেতাটা িহং� না। আিম তােক জানতাম দয়াল,ু 
�মাশীল, মহানুভব িহেসেব। েস েয কাউেক ফাঁিসেত ঝুিলেয় েদবার কথাও ভাবেত পাের, েসটাই িবরাট আ�যর্ 
লাগেছ।’ 
 
েদবিজৎ দা সািজেদর িদেক তাকােলন।তাকােনােত একটা তাি�লয্তা আেছ। 
 
বলেলন, ‘েশান সািজদ, আিম দয়াল,ুমহানুভব িঠক আেছ। িক�ু তার মােন এই না েয আিম েকান অ�ায় েদেখ 
চুপ কের থাকেবা। আমার কয্াের�ােরর �াইেটিরয়ােত েযমন দয়াল,ু মহান,উদার এসব আেছ, িঠক েতমিন আিম 
�ায়িবচারকও। অ�ােয়র েকান ��য় আমার কােছ েনই।’ 
 

– ‘িবচারক িহেসেব তুিম চাইেলই অই ৫ জন অপরাধীেক �মা কের িদেতই পােরা।’– সািজদ বলেলা। 
– ‘�াঁ পাির। িক�ু তাহেল েয অই িন�াপ েমেয়টার সােথই অ�ায় করা হেব। অিবচার করা হেব। আিম েসটা 
পারেবা না।’ 
– ‘তাহেল িক ধের েনেবা েয তুিম পাষাণ? কিঠন হৃদেয়র? েতামার মােঝ েকান ভােলাবাসা েনই, মমতা েনই?’ 
 
েদবিজৎ দা উে�িজত হেয় বেল উঠেলন, ‘আ�যর্! েতার বিু�সুি� িক সব েলাপ েপেয়েছ ের সািজদ? ৫ জন 
েলাক েঘারতর অ�ায় কেরেছ। তােদর অ�ােয়র জ� আিম তােদর শাি� িদেবা এটাই �াভািবক। একজন 
িবচারক িহেসেব এখােন �ােয়র প� েনওয়াই আমার ধমর্, আমার ে�ম, আমার ভােলাবাসা। এটা িক �মাণ কের 
েয আিম পাষাণ?’ 
সািজদ আবার মচুিক হাসেলা। বলেলা, ‘দাদা, েতামােক উে�িজত করার জ� দুঃিখত। না, তুিম আসেলই খবু 
ভােলা।  
 
সিৃ�কতর্া েযমন পরম দয়াল,ু �মাশীল,  িঠক েতমিন িতিন আবার একজন �ায় িবচারকও। িতিন কােরা সােথ 
িব� পিরমাণও অ�ায় হেত েদন না। সিৃ�কতর্া আমােদর সবাইেক সিৃ� কেরেছন। িতিন আমােদর জ� িকছু 
িনিদর্� রুলস ৈতির কের িদেয়েছন। এখন িকছু েলাক এই রুলস ফেলা কের যিদ তার েদওয়া িবধান মেতা 
জীবনযাপন কের, তােদর িতিন পরু�ার িহেসেব জা�াত েদওয়ার আ�াস িদেয়েছন। এখন একদল েলাক 
নামাজ–কালাম পেড়, িমেথয্ কথা বেল না, েলাক ঠকায় না, চুির রাহাজািন কেরনা, সুদ–ঘষু খায়না, মানুষ খনু 
কেরনা, েমা�াকথা, সকল �কার অ�ায় েথেক িনেজেক গুিটেয় রােখ েকবল ��ার সাি�ধয্ লাভ এবং তাঁর 
�িত�ত জা�ােতর জ�। 
 
অপরিদেক আেরকদল েলাক এসেবর েথাড়াই েকয়ার কের যিদ েভাগ িবলােস েমেত উেঠ, সকল অ�ায় কাজ 
কের, ��ার অবাধয্ হয়, তাহেল ��া যিদ দয়াপরবশ হেয় তােদরেক আেগর দেলর সােথ জা�ােত পািঠেয় েদয়, 
তাহেল এটা িক �ায় হেলা? �থম দলেক েতা ঠকােনা হেলাই, সােথ িক পেরর দেলর সকল অ�ায়েক েমেন 
েনওয়া হেলা না? ��য় েদওয়া হেলা না? তুিম েযভােব িবচারেকর আসেন বেস �মতা থাকার পরও অই ৫ 
জনেক �মা কের িদেত পােরা না েকবল �ায় �িত�ার জ�, ��াও িক েসটা পােরন না?’ 
 
েদবিজৎ দা িকছু বলেলন না। সািজদ আবার বলেলা, ‘এটা হেলা ��ার �াইেটিরয়া। িতিন েযমন পরম দয়াল,ু 
িঠক েসরকম �ায় িবচারকও। 
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আেরকটু ি�য়ার কির। ধেরা, একজন বাবার দুিট স�ান। দুই স�ােনর �থমজন ি�তীয়জনেক িবনা কারেণই 
ধা�া িদেয় মািটেত েফেল িদেলা। যােক ধা�া িদেলা েস মািটেত পেড় খবু বয্থা েপেলা এবং িচৎকার কের েকেঁদ 
উঠেলা। 
 
এখন বাবা এেস যিদ �থমজনেক তার অ�ােয়র জ� েকান শাি� না েদয়, তাহেল েসটা তার ি�তীয় স�ান, েয 
িন�াপ,তার �িত িক অ�ায় করা হেব না?’ 
– ‘হু’– েদবিজৎ দা বলেলন। 
– ‘��া এরকম নন। এইজ�ই িতিন জা�াত আর জাহা�াম দুেটাই ৈতির কের েরেখেছন। আমােদর কমর্ফলই 
িনধর্ারণ কের েদেব আমােদর গ�বয্�ল। এেত েকান দুই না�াির হেব না।কােরা সােথ চুল পিরমাণও অ�ায় হেব 
না।’ 
েদবিজৎ দা বলেলন, ‘তা বঝুলাম। িক�ু িতিন েযেহতু ��া, িতিন আমােদর েচেয় হাজারগুণ দয়াল ুহেবন এটাই 
�াভািবক। িক�ু েসই িতিনই আবার আমােদর কমর্ পিরচালনা করেছন আবার িতিনই আমােদর ধের ধের 
জাহা�ােম পাঠাে�ন। বয্াপারটা েকমন না সািজদ?’ 
 
সািজদ বলেলা, ‘দাদা, �থমত, ��া আমােদর কমর্ পিরচালনা কেরন না। ��া আমােদর একটা �াধীন ই�াশি� 
িদেয় পিৃথবীেত পািঠেয়েছন। সােথ পািঠেয়েছন একটা গাইডবকু।এখন এই �াধীন ই�াশি� �েয়াগ কেরই 
আমরা িস�া� িনই েয আমরা িক তাঁর েদখােনা পেথ চলেবা িক চলেবা না। যিদ চিল, আমরা জা�ােত যােবা। 
যিদ না চিল, আমরা জাহা�ােম যােবা। েমা�াকথা, আমরা েকাথায় যােবা তা আমরাই িনধর্ারণ কির আমােদর 
কেমর্র মাধয্েম।’ 
 
েদবিজৎ দা হাসেলন। বলেলন, ‘ও আ�া। তার মােন তুই বলেত চাি�স েয িকছু েলাক �াধীন ই�াশি� 
�েয়াগ কের জাহা�াম চুস কের িনে�?’ 
 
– ‘�াঁ।’ 
– ‘উ�ট না কথাটা?’ 
– ‘একদম না।’ 
– ‘লিজকয্ািল বল।’ 
– ‘আ�া। ধেরা, তুিম গভীর সাগের জাহাজ েথেক পািনেত পেড় েগেল। পািনেত তুিম হাঁশপাস করেছা।একটু 
পেরই অতল তেল তিলেয় যােব। এখন ধেরা, েতামােক উ�ার করার জ� আিম একিট লাইফ জয্ােকট েতামার 
িদেক বািড়েয় িদলাম।’ 
– ‘হু,েতা?’ 
– ‘েসই মহূুেতর্ েতামার কােছ দুিট অপশান। হয় লাইফ জয্ােকটিট িনেয় িনেজর �াণ বাঁচােব নয়েতা, আমােক 
িডনাই করেব আর অতল সাগের তিলেয় যােব এবং মতুৃয্বরণ করেব। 
 
েখয়াল কেরা, আিম িক�ু বাঁচার উপকরণ,অথর্াৎ লাইফ জয্ােকট েতামার িদেক বািড়েয় িদেয়িছ। এখন তুিম 
েতামার �াধীন ই�াশি� �েয়াগ কের জয্ােকটিট �হণ কের �ােণ বাঁচেব নািক িডনাই কের মতুৃয্েক বরণ করেব  
েসটা স�ণূর্ েতামার বয্াপার। ��াও জাহা�াম েথেক বাঁচার উপকরণ আমােদর জ� পািঠেয়েছন। সােথ 
আমােদর ি� উইল িদেয় িদেয়েছন।এখন, আমরা তা আকঁেড় ধের বাঁচেবা নািক উেপ�া কের মরেবা তা 
আমােদর উপর িনভর্র করেছ।’ 
েদবিজৎ দা িকছু বলেলন না। ��া দয়াল ুহেয়ও েকন জাহা�াম ৈতির কেরেছন তার উ�র িতিন মেন হয় েপেয় 
েগেছন। চােয়র িবল পিরেশাধ কের এেস েদবিজৎ দা বলেলন, ‘��া েযেহতু আমােদর েচেয় অেনক েবিশ দয়াল,ু 
িতিন িক�ু চাইেলই পােরন �মা কের িদেত।’ 
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সািজদ বলেলা, ‘��া শুধু েতামার েচেয় অেনক েবিশ দয়ালইু নন, েতামার েচেয় অেনক েবিশ �ায়িবচারকও। 
সুতরাং……’ 
 
সািজদেক আর িকছুই বলেত িদেলন না েদবিজৎ দা। মনমরা কের বলেলন, ‘বেুঝিছ।’? 
 
সািজদ হাসেলা। েদবিজৎ দা’র এই চাহিন েদেখ আমােদরও হািস েপেলা। আমরাও হাসলাম। আমােদর হাসেত 
েদেখ িতিনও আমােদর সােথ হাসা শুরু করেলন। হা হা হা। 
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েকারআন মেত পিৃথবী িক সমতল না েগালাকার? 

খবুই িসিরয়াস একিট বয্াপার িনেয় আেলাচনা হে�। িঠক আেলাচনা নয়, আদেত হাসাহািস হে�। 
যারা হাসাহািস করেছ তােদর সবাই খবুই �াটর্। শুধু �াটর্ নয়, ওভার �াটর্ বলা যায়। 
 
এরা কথায় কথায় বেল, আমরা িবজ্ঞান ছাড়া িকছুই বিুঝ না। এরা উঠেত-বসেত, হাঁটেত-চলেত সবিকছুেতই 
িবজ্ঞােনর �মাণ খুেঁজ। 
 
েকউ যখন তােদর বেল িবজ্ঞােনর এইটা এইরকম নয়, ওইরকম, তখন তারা েতঁেড়েমেড় এেস বলেব,- ‘বাপ,ু 
তুিম িক িবজ্ঞানী? িবজ্ঞান িনয়া পড়াশুনা আেছ? ক’ �াশ িবজ্ঞান পেড়েছা েয িবজ্ঞান িনেয় কথা বলেত আসেছা? 
যাও, আেগ পেড়া, পের েলকচার িদবা।’ 
আবার এই তারাই অনলাইেন িকছু ছাই-পাশ পড়া মেু�ামনা তথা নাি�কেদর েলখা পেড় েসটােক এেতা পিরমাণ 
িব�াস কের েয, িনেজর বাবা-মােকও এরা অেতা িব�াস কের না। 
এইসব নাি�কগুেলার অিধকাংশই এমন, যারা আরিবেত েকারআন পড়েতই জােন না।িকছু ইংেরিজ অনুবাদ 
এবং বাংলা অনুবােদর িখি� উিড়েয় বেল,- ‘েকারআেনর এইটা ভুল, অইটা ভুল।েকারআেনর এইটা অৈবজ্ঞািনক, 
অইটা অৈবজ্ঞািনক।’ 
েলখা পেড় মেন হেব, এরা এেককজন বড় বড় মফুিত িছেলা একসময়। েকারআেনর বয্াখয্া করেত িগেয় 
এেতাসব ভুলভাল েদেখ তারা আজেক নাি�ক হেয় েগেছ। 
এরা আরিবেত েকারআন পড়া েতা দূের, অিধকাংশই ২৯ িট আরিব হরফ িঠকঠাক মেতা বলেতও পারেব না। 
 
এই মহূুেতর্ হাসাহািস হে� েকারআেনর পিৃথবীর আকার িনেয়। 
হাসাহািস করেছ িবপলু, েসৗরভ আর িনপণু দা। 
 
িবপলুেক আেগ জমুার নামােজ েদখতাম।এখন েস নািক ধমর্কমর্ করেছ না। িব�ব িনেয় আেছ। কিমউিনজম 
িব�ব। িব�িবদয্ালেয় আসেল েছেলেদর মেধয্ এমিনেতই র� গরম র� গরম টাইপ একটা ভাব থােক। এই 
ভােবর সােথ যখন দু চারখানা মা�র্ আর েলিলেনর িকতাব য�ু হয়, তাহেল েতা কথাই েনই। �ে�র মেধয্ও 
তখন েহলাল হািফেজর পঙি� ‘এখন েযৗবন যার, িমিছেল যাবার তার ে�� সময়’ জপেত থােক। 
িবপেুলরও একই অব�া। িব�িবদয্ালেয় এেস িক না িক পেড়েছ, এখন ই�রেক অলীক ক�না মেন করা শুরু 
কেরেছ। অবশয্, এর েপছেন েমা�ম ভূিমকা পালন কেরেছ িনপণু দা। ইিন ক�র বাম।আমােকও কেয়কবার 
আরজ আিল মাতু�েরর বই-টই পড়েত িদেয়িছেলা। আিম পেড় হািসমেুখ েফরত িদেয়িছলাম।আমার কাছ েথেক 
বই েনওয়ার সময় িজেজ্ঞস করেলন,- ‘িক? িক বঝুেল ভাইয়া?’ 
 
আিম িফক কের েহেস বললাম,- ‘বঝুলাম েয, েলাকটার েম�য্াল ি�টেমন্ট দরকার িছেলা। িক�ু দুঃেখর িবষয়, 
িতিন িবনা িচিকৎসায় গত হেয়েছন।’ 
আমার মখু েথেক এইরকম কথা শুেন িনপণু দা খবু চমেক েগেলন।এখন বঝুেত পারিছ ইিনই িবপলু আর 
েসৗরেবর ে�ইন ওয়াশ কেরেছন। 
 
এরা এখন যা পেড় হাসাহািস করেছ, তা একজন �গােরর েলখা।�গারটা িহ� পিরবােরর।িহ� পিরবােরর হেলও 
উিন িনেজর ধমর্তয্াগ কের একসময় নাি�কতা চচর্া শুরু কেরন। েপশায় একজন ইি�িনয়ার। 
এই �গার িলেখেছন, ‘মহুা�েদর আ�া িক জানেতা না েয পিৃথবী েগালাকার, সমতল নয়? তাহেল মহুা�েদর 
আ�া পিৃথবীেক সমতল বলেলা েকন? আসেল , েকারান েকান ই�েরর বাণী-টানী না। এটা ে�ফ মহুা�েদর 
িনেজর বানােনা। 
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১৫০০ বছর আেগ মানুষ িব�াস করেতা েয পিৃথবী হইেলা সমতল। মহুা�দ তখন যা িব�াস করেতা, তাই িলেখ 
িদেছ আর বেল িদেছ এইটা আসেছ আ�ার কাছ েথইকা। হা হা হা। েবাকা মিুমনগুলা এইটাের আ�ার বাণী মেন 
কইরা বাকুম বাকুম করতােছ।’ (নাউজিুব�াহ) 
 
�মান িহেসেব উে�খ করেলা এই আয়াতগুেলা- ‘িতিন (আ�াহ) েতামােদর জ� ভূিমেক কেরেছন িবছানা 
�রূপ।’- সূরা নহূ ১৯ 
[“And Allah has made the earth for you as a carpet (spread out)] ” 
 
”িতিনই েতামােদর জ� জিমনেক কেরেছন িবছানা �রূপ। আর তােত েতামােদর জ� কেরেছন চলার পথ।”- 
সূরা �াহা ৫৩ 
[ “He Who has made for you the earth like a carpet spread out; has enabled you to go 
about therein by roads (and channels)….” ] 
 
‘অতঃপর, িতিন তার জিমনেক িব�ণৃর্ কেরেছন।’ 
– আন-নািজরাত ৩০ 
 
আিম আর সািজদ পাশাপািশ বেস আিছ।আমার েতা গা �েল যাে� এেদর িব�প-ঠা�া েদেখ।সািজদ একদম 
শা�ভােব বেস বেস এসব শুনেছ। িক কের েয পারেছ েক জােন। 
িনপণু দা বলেলা,- ‘িক সািজদ িময়া, েতামার িক িকছু বলার আেছ এই বয্াপাের?’ 
সািজদ হাসেলা।সচরাচর েযমন হােস।এরপর বলেলা,- ‘দাদা, েতামরা বেল যাও।আিম নাহয় আজ শুেনই যাই।’ 
 
– ‘না না, েতামােকও বলেত হেব। বলেত হেব তুিম িক িব�াস কেরা, পিৃথবীটা কােপর্েটর মেতা সমতল? নািক 
িব�াস কেরা পিৃথবীটা েগালাকার?’- িনপণু দা বলেলা। 
সািজদ বলেলা,- ‘আিম িব�াস কির পিৃথবীটা েগালাকার।’ 
 
– ‘হা হা হা। তাহেল েতা েকারােনর সােথ বীপিরত হেয় েগেলা। েকারান বলেছ পিৃথবীের কােপর্েটর মেতা সমতল 
কের িবছােনা হেয়েছ। ইউ িবিলভ ইট?’ 
 
সািজদ িকছু বলেলা না। একটু েঝঁেড় েকেশ িনেলা। এরপর বলেলা,- ‘দাদা, অেনক�ণ ধেরই েখয়াল করিছ 
েতামরা বলেছা ‘সমতল সমতল।’ আ�া, েকারােনর িঠক েকান জায়গায় বলা হেয়েছ পিৃথবীটা সমতল?’ 
িনপণু দা বলেলা,- ‘আের, েকারান বেলেছ পিৃথবীেক িবছানার মেতা িবছােনা হেয়েছ।এর মােন িক এই নয় েয, 
পিৃথবীটােক সমতল বলা হেয়েছ?’ 
সািজদ বলেলা,- ‘দাদা, �থেমই বেল রািখ, অনুবাদ িদেয় েকারআনেক জাি�ফাই করাটা ভুল। েদেখা, সমতল 
শে�র আরিব �িতশ� হেলা ‘সািব’ ‘আল ম�ুািব’ এসব। েকারআন যিদ সিতয্ই পিৃথবীেক সমতল বলেতা, 
তাহেল েকারআন িন�ই এই শ�গুেলা বয্বহার করেতা।িক�ু েকারআন এখােন এসব শ� বয্বহার কের িন। 
 
েকারআন এখােন বয্বহার কেরেছ ‘ফারাশ’ ‘বা�াত’ ‘দাহাহা’ এই জাতীয় শ� যার েকানটার অথর্ই ‘সমতল’ 
নয়। এগুেলার অথর্ ‘কােপর্ট’ বা ‘িবছানার মেতা কের িবছােনা’, Spread Out’. এগুেলা িদেয় েকানভােবই 
বঝুায় না েয পিৃথবী সমতল।’ 
িনপণু দা অেনকটাই িব�প কের বলেলা,- ‘তাহেল িক বঝুায় এগুেলা িদেয় সয্ার সািজদ?’ 
সািজদ বলেলা,- ‘Let me finish…. 
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আমরা েকারআেনর েসই আয়ােত চেল যাই, েযটা িনেয় েতামােদর আপি�। েযটােত নািক বলা হে� পিৃথবী 
সমতল। আয়াতিট হেলা- ‘িতিনই েতামােদর জ� জিমনেক কেরেছন িবছানা �রূপ। আর তােত েতামােদর জ� 
কেরেছন চলার পথ।’ 
 
েদেখা দাদা, আ�াহ বলেছন, িতিন আমােদর জ� জিমনেক কেরেছন িবছানা �রূপ, কােপর্েটর মেতা কের। 
আ�া দাদা, িবছানা বলেত আমরা িক বিুঝ? আমরা বিুঝ, িবছানা এমন একিট িজিনস, যা নরম, আরামদায়ক। 
যােত িব�াম েনওয়া যায়।যিদ এটােক রূপক িহেসেব ধির, তাহেল এটা এমন িকছু যােত ��ে� েবঁেচ থাকা 
যায়, চলােফরা করা যায়।আজেকর িবজ্ঞানও আমােদর েসটা বলেছ। 
 
িবজ্ঞান আমােদর বলেছ, আমােদর পিৃথবীর ভূ-�ক েমাট ৭িট �ের িবভ�। এই �রগুেলার মেধয্ সবেচ উপেরর 
�েরর নাম হেলা Crust। এই �েরর পরুু� ভূ-প�ৃ েথেক মা� ৩০ িকেলািমটার গভীর পযর্�। এিটই েসই �র, 
েয �ের আমরা বসবাস কির, চলােফরা কির।এরপের আেছ Mentle। 
 
এই �েরর পরুু� ২৯০০ িকেলািমটার পযর্� িব�তৃ। এই �েরর সেবর্া� তাপমা�া হেলা ৯০০ িডি� েসলিসয়াস। 
এই তাপমা�ায় মানুষ েতা দূেরর কথা, একিট �ু� জীবও মহূুেতর্ ভ� হেয় যােব। িচ�া কেরা েতা, পিৃথবীর েয 
�ের আমরা বাস করিছ, হাঁটিছ, চলিছ, ঘরুিছ-িফরিছ, তার েথেক মা� ৩০ িকেলািমটার গভীের এই ভয়াল �র 
অবি�ত। 
 
এটা েতা মা� ি�তীয় �েরর কথা। এরপেরর �েরর নাম হেলা Outer Core।উইিকিপিডয়া মেত, এর পরুু� 
হেলা ২৮৯০ িকেলািমটার এবং এই �েরর তাপমা�া হেলা ৩৭০০ িডি� েসলিসয়াস। িচ�া কেরা, পিৃথবীর 
আভয্�রীণ এইসব �ের িঠক িক ঘেট? 
এরপেরর �েরর নাম হেলা Inner Core। এটা েতা আেরা ভয়াবহ। এভােব যেতা িনেচ নামা হয়, �রগুেলা 
তেতাই ভয়ানক। আমরা েয আে�য়িগিরর লাভা েদিখ, এটা এইসব �েরর েছা� একটা িব�ারণ মা�।িক�ু 
আমরা েয �ের থািক, েসই Crust �েরর তাপমা�া অ� ৬ �েরর তাপমা�ার তুলনায় মা� ১%, যা আমােদর 
বসবােসর উপেযাগী। 
 
এখন, এই িদকটার িদেক ইি�ত কের আ�াহ যিদ বেলন, ‘আিম েতামােদর জ� ভূিমেক কেরিছ িবছানা �রূপ’ 
তােত িক েবাঝায় েয আ�াহ এটা �ারা পিৃথবীর েশইপ বিুঝেয়েছন? একদম না। এটা িদেয় েয আ�াহ ভূ-�েকর 
অই �েরর কথাই িমন কেরেছন যা আমােদর বসবােসর উপেযািগ, তা আয়ােতর পেরর অংশ েথেকই েবাঝা 
যায়।আয়ােতর পেরর অংেশই আেছ ‘আর, তােত েতামােদর জ� কেরেছন চলার পথ।’ 
এটা েতা একদম ি�য়ার েয এটা পিৃথবীর আকার নয়, ভূিমর বয্াপাের বলা হেয়েছ। এবং, ভূিমর েসই অংেশর 
বয্াপাের, েয অংেশ আমরা, মানুেষরা বসবাস করিছ।েযটা আমােদর বসবােসর জ� উপেযাগী। তাহেল এটা 
িদেয় পিৃথবীেক সমতল বািনেয় েদওয়া যায় িক কের? ে�ফ মনগড়া বয্াখয্া।’ 
িনপণু দা চুপ কের আেছ। িবপলু বেল উঠেলা,- ‘আ�া সািজদ ভাই, আপনার কথা মানলাম েয এখােন পিৃথবীর 
আকার নয়, ভূিমর �েরর কথা বলা হেয়েছ আর েসটােক িবছানার সােথ উপমা েদওয়া হেয়েছ।িক�ু আপিন িক 
েকারােনর এমন একিট আয়াত েদখােত পারেবন েয েযখােন বলা হে� পিৃথবী েগাল? সমতল নয়?’ 
িবপেুলর কথা শুেন সািজদ েহেস উঠেলা। বলেলা,- ‘িবপলু, তার আেগ তুিম বেলা েতা, েকারআন িক মানুষেক 
পিৃথবীর েশইপ িক রকম, পদাথর্িবদয্ায় িক িক খােট, রসায়েন েকান েযৗেগর সােথ েকান েযৗেগর িবি�য়া ঘেট 
এসব েশখােনার জ� নািজল হেয়েছ?’ 
– ‘না।’- িবপলু বলেলা। 
– ‘তাহেল তুিম িক কের এ�েপ� কেরা েয েকারআন পিৃথবীর আকার,আয়তন িনেয় বলেব?’ 
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এবার িবপলুও চুপ। িক�ু সািজদ আর চুপ হেলা না। েস বেল েযেত লাগেলা,- ‘িঠক আেছ িবপলু। তুিম যখন 
আশা কেরেছা, তখন আিম �মান কের েদখােত পাির েয েকারআন পিৃথবীর আকার িনেয় বেলেছ, এবং, েসটা 
েগালাকার।’ 
এবার আিম, িনপণু দা, িবপলু আর েসৗরভ েচাখ বড় বড় কের সািজেদর িদেক তাকালাম। বেল িক বয্াটা!! 
েকারআন পিৃথবীেক েগালাকার যিদ বেলই থােক, তাহেল এত�ণ এেতা কািহনী বলার িক েকান দরকার িছেলা? 
িনপণু দা েহা েহা কের েহেস উঠেলা। বলেলা,- ‘এবার িক নতুন ত� েশানােনা হেব নািক? হা হা হা।’ 
িনপণু দা’র সােথ সােথ িবপলু আর েসৗরভও েহেস উঠেলা।তােদর সােথ সািজদও হাসেছ।আমার তখন 
সািজেদর উপর খবু রাগ হে�। 
 
সািজদ বলেলা,- ‘িনপণু দা, একটু মেনােযাগ িদেয় শুনেব ি�জ। েকারআন সরাসির পিৃথবীেক েগালাকার বেল 
িন।বলার দরকারও িছেলা না।কারন, েকারআন িজও�ািফর েকান বই নয় েয এখােন পিৃথবীর আকার,আকৃিত 
িনেয় বলাই লাগেব। তেব, েকারআন িকছু ইি�ত িদেয়েছ। জ্ঞানীেদর উিচত তা বেুঝ েনওয়া।’ 
 
িনপণু দা বলেলা,- ‘তাই বিুঝ? তা বঝুাই েদন েদিখ মহাজ্ঞানী সািজদ ভাই। হা হা হা।’ 
সািজদ বলেলা,- 
�থমত, 
সূরা আয যমুােরর ৫ নং আয়াত। বলা হে�- “িতিন রাত �ারা িদনেক আ�ািদত কেরন এবং রাতেক আ�ািদত 
কেরন িদন �ারা।” 
এই আয়ােত রাত িদন �ারা এবং িদন রাত �ারা আ�ািদত হওয়া বঝুােত েয আরিব শ� বয্বহার হেয়েছ তা 
হেলা “ ُر  । এই শ�িটর একদম সিঠক অথর্ হেলা পয্াঁচােনা / জড়ােনা।”یَُكوِّ
 
�ািসকাল আরিব িডকশনািরেত এর অেথর্র বয্াখয্ােত বলা হেয়েছ এিট িঠক এমন- েকান পাগিড়র মেধয্ একিট 
কাপড় অ� একিট কাপেড়র মেধয্ েযভােব পয্াঁিচেয় ঢুকােনা হয়।একিট অ�িটর মেধয্ পয্াঁিচেয় ঢুেক 
যাে�।জীবেন কখেনা পাগিড় েদখেল বা পাগড়ী েবঁেধ থাকেল বয্াপারটা ভােলা বঝুার কথা। 
 
আ�াহ বেলেছন িতিন রাত �ারা িদনেক, এবং িদন �ারা রাতেক িঠক েসভােবই আ�ািদত কেরন। 
 
এখন রাতেক িদন �ারা এবং িদনেক রাত �ারা এভােব আ�ািদত করা তখনই স�ব, যখন পিৃথবীর আকার েগাল 
হেব। 
আমরা েদিখ িকভােব িদন-রাি� হয়। �থেম েভার, এরপর আে� আে� দুপরু, এরপর িবেকল, এরপর েগাধূিল, 
এরপর স�য্া, এরপর একসময় িদন রােতর অ�কাের িমিলেয় যায় েযভােব আে� আে� পাগড়ীর একটা অংশ 
অ� অংেশর মেধয্ ঢুেক পেড়। 
 
যিদ পিৃথবী সমতল হেতা, একটা ল�া কাঠ বা ত�ার মেতা,তাহেল িক এভােব িদনরাি� হেতা? না। তখন এই 
িদন, আবার েচােখর পলেক রাত েনেম পড়েতা। 
 
তাহেল সূরা যমুােরর এই আয়াত েথেক আমরা বঝুেত পাির েয, আ�াহ রাতেক িদেন এবং িদনেক রােত 
আ�ািদত করার েয �ি�য়া বেলেছন েসটা তখনই স�ব, যখন পিৃথবী েগালাকার হেব। তাহেল েকারআন 
ইিন্ডের�িল ইি�ত করেছ েয পিৃথবী েগালাকার। 
 
ি�তীয়ত, 
সূরা আর রহমােনর ১৭ না�ার আয়ােত আ�াহ বলেছন,- ‘িতিনই দুই অ�াচল আর দুই উদয়াচেলর মািলক।’ 
এখােন অ�াচল আর উদয়াচল বলেত সূেযর্র উদয়-অে�র কথা বলা হে�। 
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আমরা জািন, পিৃথবীেত একিদেন দুইবার সূেযর্াদয় আর দুইবার সূযর্া� ঘেট থােক। আমরা বাংলােদেশ যখন 
সূযর্েক পবূর্িদেক উিদত হেত েদিখ, তখন আেমিরকানরা েদেখ েয েসখােন সূযর্টা পি�েম ডুেব যাে�। তাহেল 
আমােদর এখােন যখন সকাল, তােদর কােছ তা স�য্া। আবার, আমরা যখন সূযর্েক পি�েম ডুেব েযেত েদিখ, 
তারা তখন সূযর্েক পবূর্ িদক েথেক উিদত হেত েদেখ। 
তার মােন পিৃথবীেত েমাট দু’বার সকাল, দু’বার স�য্া পিরলি�ত হয়। এখন,দুবার সূযর্া� আর আর দুবার 
সূেযর্াদয় তখনই স�ব যখন পিৃথবীর আকার েগাল হেব। পিৃথবীর আকার যিদ সমতল বা চয্া�া কাঠ বা ত�ার 
মেতা হেতা, তাহেল পিৃথবীেত একবারই সূযর্া� – সূেযর্াদয় ঘটেতা। ত�া সদশৃ পিৃথবীর একপােশ সূযর্ উেঠ 
অ�পােশ ডুেব েযেতা। িক�ু েসরকম হয়না, কারন পিৃথবী েগালাকার। 
 
এইজ� পিৃথবীেত আমরা দুইবার সূযর্া� আর সূেযর্াদয় েদখেত পাই। 
আ�াহও েকারআেন একই কথা বলেছন। িতিন বলেছন,- ‘িতিনই মািলক দুই অ�াচল আর উদয়াচেলর।’ তাহেল 
িতিন িন�ই জােনন পিৃথবী েগালাকার।তাই িতিন দুই সুযর্া� আর দুই সুেযর্াদেয়র কথা বেলেছন। িতিন যিদ 
পিৃথবীেক �য্াট তথা সমতলই বলেবন, তাহেল অবশয্ই িতিন এক অ�াচল আর এক উদয়াচল এর কথাই 
বলেতন। িক�ু িতিন তা বেলন িন।তার মােন, েকারআন ইি�ত করেছ েয, পিৃথবী েগালাকার।’ 
 
এেতাটুকু বেল সািজদ থামেলা। িবপলু চুপ কের আেছ। িনপণু দা’ও চুপ। তােদর হয়েতা আর িকছু বলার েনই 
এই মহূুেতর্। েসৗরভ বলেলা,- ‘সবই বঝুলাম, িক�ু পিৃথবীর ভূিমেক িবছানা বলার িক দরকার? এত জিটল 
কের।’ 
সািজদ হাসেলা। বলেলা,- ‘েসৗরভ, আিম যখন েসেকন্ড ইয়াের পিড়, তখন িনপণু দা আমােক একিট লাভ 
েলটার িদেয়িছেলন িবপাশা িদ েক েদবার জ�। িক িনপণু দা, দাও িন?’ 
িনপণু দা ল�া ল�া ভাব িনেয় বলেলা,- ‘�াঁ, িক�ু এখােন বলেছা েকন এসব?’ 
– ‘জােনা িনপণু দা, আিম েসই িচিঠটা িবপাশা িদ েক েদবার আেগ খেুল একবার পেড় িনেয়িছলাম। হা হা হা হা। 
িক েরামাি�ক ে�মপ� িছেলা েসটা। হা হা হা।’ 
িনপণু দা হাসেছ, ল�াও পাে�। আমরাও হাসিছ। সািজদ বলেলা,- ‘জােনা েসৗরভ, েসই িচিঠর শুরুেতই 
িবপাশা িদ’র রূেপর বণর্না িদেত িগেয় িনপণু দা িলেখেছ- ‘েতামার অই চাঁদমখু খানা না েদখেল আমার িদনটাই 
পানেস লােগ।’ 
 
আমরা সবাই েহা েহা েহা কের হাসিছ। সািজদ আবার বলেলা,- ‘আ�া েসৗরভ, িনপণু দা েয িবপাশা িদ’র 
মখুেক চাঁদমখু বেলেছ, এখােন িনপণু দা িক বিুঝেয়েছ েয িবপাশা িদ’র মখু েদখেত চাঁেদর আকৃিতর মেতা? 
আই িমন েগালাকার?’ 
েসৗরভ বলেলা,- ‘না, উিন িবপাশা িদ’র রূপ বিুঝেয়েছন এটা িদেয়।’ 
– ‘এ�া�িল। িনপণু দা েসিদন ‘চাঁদমখু’ িদেয় আসেল িবপাশা িদ’র রূপ বিুঝেয়েছ, িবপাশা িদ’র মেুখর আকৃিত 
না। এটােক বেল উপমা। িঠক েসরকম আ�াহও পিৃথবীর ভূিমেক িবছানার উপমা িদেয় বিুঝেয়েছন িতিন 
আমােদর জ� কেতা উপেযাগী কেরই না এটা ৈতির কেরেছন। এটা িদেয় িতিন পিৃথবীর আকৃিত বা আমার বা 
েতামার েবডরুেমর িবছানা বঝুান িন, বেুঝেছা?’ 
 
েসৗরভ একদম চুপ েমের েগেলা। েস িন�ই বেুঝেছ। িবপলুও চুপচাপ। সািজদ িনপণু দা’র কােছ িগেয় বলেলা, 
– ‘সয্ির দা ভাই, অই িচিঠটা েতামার পারিমশান ছাড়াই পেড়িছলাম বেল। িক করেবা বেলা? েতামােদর মেতা 
িসিনয়ারেদর েথেকই েতা এ�েপির� িনেত হেব,তাই না? হা হা হা।’ 
িনপণু দা সািজদেক ধরেত যাি�েলা আর েস অমিন িদেলা এক েদৗঁড়……………. 
[তেকর্র খািতের যিদ ধেরই েনওয়া হয় েয, আ�াহ সিতয্ সিতয্ই পিৃথবীেক কােপর্েটর মেতা কের ৈতির কেরেছন, 
তাহেলও েকান ভুল হেব না। কারন, কােপর্ট েয শুধু সমতল িজিনেস করা হয় তা নয়। েগালাকার িজিনেসও 
কােপর্ট করা যায়। উদাহরণ�রূপ, একিট ফুটবেলর কথা িচ�া করুন। ফুটবল একিট েগালাকার িজিনস। এর 
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উপিরভাগ িক রকম? কােপর্েটর মেতা কের আ�ািদত। েসা, আ�াহ যিদ বেলন িতিন ভূিমেক কােপর্েটর মেতা 
কের িবিছেয়েছন, তাহেল ধরা যায় েয, ফুটবেলর মেতা েগালাকার ভূিমেক িতিন কােপর্েটর মেতা িবিছেয়েছন।] 
 
তাছাড়া, সূরা আল ইনিশ�ােকর ৩ না�ার আয়ােত আেছ- ‘েযিদন পিৃথবীেক সমতল করা হেব…..।’ 
 
এখােন বলা হে� িকয়ামত িদবেসর কথা। েসিদন পিৃথবীেক আ�াহ সমতল করেবন। তাহেল , িতিন যিদ এখনই 
পিৃথবীেক সমতল কের ৈতির করেতন, আবার িকয়ামত িদবেস এটােক সমতল করার কথা আেস িকভােব? 
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একিট িডএনএ'র জবানব�ী 

েসিদন সকালেবলা বাসায় িছলাম। আমার �াশ িছেলা না বেল আিম ইউিনভািসর্িট েত যাইিন। সািজেদর �াশ 
িছেলা। আিম বাসায় বেস বেস েশ�িপয়ােরর '�ামেলট' পড়িছলাম। 
দুঃেখর কািহনী আিম একদম পড়েত পাির না। �ামেলট পড়েত িগেয় কখন েয আমার েচাখেজাড়া অ�সজল 
হেয় উঠেলা, আিম েখয়ালই কিরিন। এই িজিনস আর েবিশ�ণ পড়া যােব না। নাহেল েকেঁদেকেট আিম বকু 
ভািসেয় ে�াের েছাটখােটা জলাশয় বািনেয় েফলেবা, িশওর। 
হাত েথেক ধপ কের েটিবেলর উপর রাখলাম '�ামেলট'। খবু মন খারাপ।  
এই মহূুেতর্ সািজদ থাকেল েস িন�য় আমােক িনেয় রিসকতা করেতা।  
একবােরর কথা। েটিলিভশেন একটা মিুভ েদখাি�েলা। মিুভেত েদখাি�েলা নায়েকর সৎ মা নায়কেক েখেত 
িদে� না, পরেত িদে� না। নায়েকর বাবা নায়েকর জ� �চুর স�ি� উইল কের েরেখ যায়। েসগুেলা েথেক 
বি�ত করেত নায়েকর সৎ মা নায়কেক েছাটেবলায় শহর েথেক অেনক দূের েরেখ আেস। নায়ক খবুই 
মানেবতর জীবনযাপন কের। একিট চা'েয়র েদাকােন চাকির কের। 
এই দশৃয্ েদেখ টপটপ কের আমার েচাখ েথেক জল গিড়েয় পেড়। েসিদন আমার এই অব�া েদেখ সািজদ 
আমােক িনেয় এেতাই হাসাহািস করেলা েয, আিম এরপর েথেক তার সােথ বেস আর েকানিকছুই েদিখ না। 
আজেক �ামেলট পেড়ও আমার একই অব�া। খবু কা�া পাে� আর ক� লাগেছ �ামেলেটর জ�। 
মনটােক হালকা করা দরকার। একবার ভাবলাম বাইের েথেক ঘেুর আিস। িক মেন কের আবার িস�া� 
পা�ালাম। 
সািজেদর েটিবেলর পােশ এেস েদখলাম তার েসই িবখয্াত (আমার মেত) ডােয়ির েটিবেলর উপর েথেক আমার 
িদেক ডয্াবডয্াব কের তািকেয় আেছ। 
এই ডােয়িরর অেনক িকছুই আমার পড়া। নতুন িকছু েলখা আেছ িকনা েদখার জ� উ�ােত লাগলাম। 
মাঝামািঝেত এেস েদখলাম নতুন িকছু েলখা।  
েলখাটার িশেরানাম 'একিট িডএনএ'র জবানব�ী' 
মজার িবষয় মেন হে�। িডএনএ'র জবানব�ী আবার িক িজিনস? পড়া শুরু করলাম। েস িঠক েযভােব িলেখেছ 
আিম েসভােবই তুেল ধরিছ- 
'একিট িডএনএ'র জবানব�ী ' 
------------------------------------------- 
আিম একিট DNA । আমার পণূর্রূপ Deoxyribo Nucleic Acid ।  
আমার স�েকর্ িব�ািরত জানার আেগ আপনারা আেগ েজেন িনন DNA আসেল িক? 
DNA হে� বংশপর�রায় ৈবিশ�য্ িনধর্ারক ‘িজন’ এর ধারক ও বাহক। আপনারা েকউ আপনােদর বাবার মত, 
েকউ মােয়র মত আবার েকউ দাদা-দািদ বা নানা-নানীর মত হেয় থােকন। DNA আপনােদর পবূর্ পরুুষেদর 
ৈবিশ�য্ আপনােদর মােঝ িনেয় এেসেছ এবং একইভােব আপনােদর ৈবিশ�য্ আপনােদর পরবতর্ী �জে�র কােছ 
িনেয় যােব। 
আপনারা �ায়ই বেলন, 'েতামার সােথ আমার রে�র স�কর্।' 
এই কথাটা আসেল ভুল। রে�র স�কর্ বেল িকছু আসেল েনই। আপনােদর আসেল বলা উিচত, 'েতামার সােথ 
আমার DNA'র স�কর্।' 
আপনার েচাখ েদখেত আপনার বাবার মেতা। নাক আপনার মােয়র মেতা। মখু একদম আপনার দাদার মেতা। 
চুল আপনার ভাইেয়র মেতা েকাঁকড়া। এই েয আপিন আপনার আ�ীয়�জেনর মেতা েদখেত হেলন, তােদর 
িকছু িকছু ৈবিশ�য্ েপেলন, এটা িকেসর জ�? এটার কারণ হেলা- DNA.. 
সংে�েপ এটাই DNA তথা আমােদর পিরিচিত। 
আমােদর বয্াপাের আেরা িব�ািরত েলখা যায়। তেব, আমরা েসিদেক না িগেয় এখন অ�িদেক লাফ েদেবা। 
আ�া, আপনারা 'ইনফরেমশন' তথা 'তথয্' স�েকর্ েতা জােনন, তাই না? 
ইনফরেমশন হে� এমন িকছু যা আপনােদর েকান বয্াপাের ইনফমর্ কের। িস�িল, যার মেধয্ জ্ঞান থােক, 
িনেদর্শ-িনেদর্শনা থােক তাই হেলা ইনফরেমশন তথা তথয্। 
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আেরকটু আগাই। ধরুন, আপিন েকান একিট সাগর পােড় হাঁটেছন।ধের িনই েয, সাগর পােড়র এই এলাকািটেত 
আপিন ছাড়া অ� কােরা �েবশ স�ণূর্ িনিষ�। আপিন গাডর্ েরেখ এই জায়গািটেত অ� েকান মানুষ, পশু-পািখর 
�েবশািধকার িনিষ� কেরেছন।এমনিক, বীেচর এই জায়গাটায় যােত েকান জাহাজও েনাঙর করেত না পাের, 
তাও িনি�ত কেরেছন। 
ধরুন, হাঁটেত হাঁটেত আপিন বীেচর একিট িনজর্ন এলাকায় এেস েদখেলন েয বীেচর বালেুত েলখা ' I Love 
You।' 
আ�া, বীেচর বালেুত 'I Love You' র মেতা অথর্পণূর্, সাজােনা-েগাছােনা, ভাব �কাশক একিট বাকয্ েদখার 
পের আপনার তৎ�ণাৎ িক মেন হেব? আপিন ১০০% িশওর েয এিট আপিন েকানভােবই িলেখন িন। 
িন�য় মেন হেব েয, েকান মানুষ, যার অ�রজ্ঞান আেছ, েয 'I Love You' এর অথর্ বেুঝ, তা িলখেত স�ম, 
ে�িলং করেত স�ম এমন েকউ এিট িলেখ েগেছ। েয এিট িলেখ েগেছ তার বিু� আেছ। েস একিট বিু�মান 
স�া। 
ধরুন, এিট েদেখ আপিন খবু েরেগ েগেলন। বঝুেত পারেলন েয আপনার গাডর্েদর অসেচতনতায় েকউ একজন 
এখােন এেসেছ এবং এিট িলেখ চেল েগেছ। 
আপিন আপনার গাডর্েক ডাকেলন। বলেলন, 'েশান, আিম বেলিছলাম না এখােন আিম ছাড়া অ�েকউ েযন 
েকানমেতই ঢুকেত না পাের? আমার অবতর্মােন এখােন েক ঢুেকেছ বেলা?' 
গাডর্ কাচুমাচু করেত করেত বলেলা, 'সােহব, সিতয্ বলিছ এখােন েকউই ঢুেকিন। আ�াহর কসম।' 
গােডর্র কথা শুেন আপিন আেরা েবিশ েরেগ উঠেলন।বলেলন, 'হুয়াট দয্ েহল ইট ইয্জ? এখােন যিদ েকউ না-ই 
ঢুেক তাহেল এই 'I Love You' েলখািট িকভােব এেলা? তুিম িক বলেত চাে�া সমেু�র বালু, পািন আর বাতাস 
একসােথ িমেশ এই 'I Love You' বাকয্টা িনেজ িনেজ ৈতির হেয় েগেছ? তুিম আমােক এিট িব�াস করেত 
বলেছা?' 
এই 'I Love You' েলখা বাকয্টা িনেজ িনেজ ৈতির হেয় েযেত পাের, এিট িক আপিন েকানমেতই িব�াস 
করেবন? িন�য় না। 
ধরুন, গাডর্েক বকাঝকা কের আপিন আবার হাঁটা ধরেলন। হাঁটেত হাঁটেত আেরা িকছুদূর েগেলন। 
হঠাৎ আপিন েদখেলন েয, বীেচর বালরু উপের একিট বই রাখা আেছ। অ�ুত বয্াপার। আপিন বইিট হােত 
িনেলন। খেুল েদখেলন েয এিট একিট উপ�ােসর বই। আপিন আবার গাডর্েক ডাক িদেলন। জানেত চাইেলন 
এই বই এখােন িকভােব এেলা? েক েরেখ েগেলা?' 
েস আবার মখু িনচু কের বলেলা, 'সিতয্ বলিছ সােহব, এখােন েকউ আেসইিন।' 
আপিন িচৎকার কের আবার বেল উঠেলন, 'তাহেল এই বইটাও িক সমেু�র বাল,ু পািন আর হাওয়ার িম�েণ 
িনেজ িনেজ েলখা হেয় েগেছ? ি�ন্ট হেয় েগেছ? বাঁধাই হেয় েগেছ?' 
একিট উপ�ােসর বই, যােত িকছু বণর্মালা পাশাপািশ বেস শ� হেয়েছ, িকছু শ� পাশাপািশ বেস অ�র হেয়েছ, 
িকছু অ�র পাশাপািশ বেস বাকয্ হেয়েছ আর অেনকগুেলা অথর্পণূর্ বাকয্ িনেয় হেয়েছ একিট পেুরা উপ�ােসর 
বই।  
আ�া, সমেু�র পািন, বাতাস আর বালরু িম�েণ এই বইিট িনেজ িনেজ েলখা হেয় েগেছ এমনিট েকউ দািব 
করেল িক আপিন িব�াস করেবন? করেবন না। 
আপিন পা�া তােক বলেবন েযন েস পাবনা ময্ান্টয্াল হসিপটােল িসট বকু কের রােখ িনেজর জ�।বয্াপারটা 
এেতাটাই হাসয্কর!! 
এমনিক, �য়ং মহামিত আইন�াইন এেস যিদ পদাথর্িবজ্ঞােনর েদাহাই িদেয় বেল এই বইিট অেটােমিটক েলখা 
হেয় েগেছ েকান েলখক ছাড়াই, আপিন আইন�াইনেকও বলেবন, 'সয্ার, দয়া কের িনেজর রা�া মাপনু। েকান 
তথয্, েকান ইনফরেমশন, েকান অ�র, েকান বণর্মালা, েকান অথর্পণূর্ রচনা িলখেত েয একিট বিু�মান স�ার 
দরকার অিনবাযর্, তা একটা বা�া েছেলও জােন।' 
ধরুন, আপিন আর িকছুদূর েহঁেট েগেলন। িগেয় েদখেলন, অপরূপ সু�র, িঠক তাজমহেলর মেতা িডজাইন কের 
মােবর্ল পাথর িদেয় একিট িবি�ং ৈতির করা আেছ। আপিন খবু অবাক হেলন। এেতা সু�র মহলিট এখােন 
িকভােব এেলা? 

87

http://almodina.com


এিট েদখার সােথ সােথ আপনার িক মেন হেব? 
সমেু� টেনর্েডার মেতা ভয়�র ঝড় উঠেতা, আর েসই ঝেড়র সােথ সােথ সমেু�র গভীর েথেক মিণ-মেু�া ওয়ালা 
পাথর উেড় এেস বাল ুআর পািন িদেয় এই অপবূর্ মহলিট ৈতির হেয় েগেছ? 
একদম না। এিট �ুনর্া�েরও আপনার মেন আসেব না।  
আপনার যা মেন আসেব তা হেলা �থেম একজন িডজাইনার তথা ইি�িনয়ােরর কথা, েয এই সু�র মহলিটর 
নকশা কেরেছ। এরপের অ�সব। 
এই সু�র মহলিট ৈতিরর জ� িকছু ইনফরেমশান দরকার। মহেলর সামেনর দরজা েকানিদেক হেব, েকানপােশ 
ঝণর্া থাকেব, েকানপােশ বাগান। েকানিদেক গািড় পািকর্ং বয্ব�া, েকানিদেক উদয্ান এসেবর জ� িকছু দরকাির 
তথয্ তথা ইনস�াকশন দরকার। এই ইন�াকশন একজন ইি�িনয়ার তার নকশায় িব�ািরত এেক ঁরােখ এবং 
এটার উপর িভি� কেরই একিট মহল ৈতির হয়। 
ধরুন, আপিন েসই মহেল �েবশ করেলন। েযই আপিন মহেল �েবশ করেলন, েদখেলন আপনার সামেন একিট 
কাগজ রাখা। কাগজিট আপিন হােত িনেলন। খলুেলন। তােত েলখা, 'এই মহেলর ডান িদকটা আপনার জ� 
অিনরাপদ। আপিন ভুেলও ডান িদকটায় যােবন না। তেব, বাম িদকটা আপনার জ� স�ণূর্ িনরাপদ।' 
 
আ�া, কাগেজর এই েলখাটা পাওয়ার পের আপিন িক এমন কােরা অি�� অনুভব করেবন না েয বিু�মান? েয 
িলখেত জােন, পড়েত জােন? েয চায়না আপিন িবপেদ পডুন? 
নািক আপিন ভাবেবন েয এই কাগজ,এই েলখা সবিকছুই আপনাআপিন হেয়েছ? অবশয্ই েসটা ভাবেবন না। 
এবার ধরুন, আপিন মহলিট ঘেুরিফের েদখা অব�ায় েখয়াল করেলন েয বাইের, সম�ু পােড় ভীষণ ঝড় 
উেঠেছ।খবু �লয়�রী ঝড়। ঝড়টা েবশ কেয়ক ঘ�া িছেলা। 
ধরুন, ঝড় থামেলা আর আপিন মহল েথেক েবর হেয় িনেজর ঘেরর উে�েশয্ হাঁটা ধরেলন। একটু এগুেতই 
েদখেলন একিট বালরু �প, তার উপর িকছু েছঁড়া পিলিথন, েছঁড়া বয্াগ, িকছু নুিড় পাথর এিদক-েসিদক ছড়ােনা-
িছটােনা। এই �প আসার পেথ আপিন েদেখন িন।যাবার পেথই েদখেছন। 
আ�া বলনু েতা, এই িবদঘেুট বালরু �পটা েদেখ আপনার িক �থেমই েকান ইি�িনয়ােরর কথা মেন আসেব? 
মেন হেব িক এই �পটা ৈতিরেত একজন ইি�িনয়ােরর একিট নকশা আকঁেত হেয়েছ? হা হা হা। কখেনাই না। 
আপিন িনি�ত ধের েনেবন েয, এই বালরু �পিট একটু আেগর ঝেড় ৈতির হওয়া।কারন, এর মেধয্ েকান িশ� 
েনই, েসৗ�যর্ েনই। েনই েকান কারুকাযর্তা। ঝড়-ঝা�ার ফেল এরকম িকছু এবেড়ােথবেড়া বালরু �প, 
আবজর্নার �প ৈতির হেতই পাের, িক�ু একিট অপরূপ মহল? অস�ব। 
এত�ন ধের যা বললাম তা হেলা 'তথয্'। েসই 'I Love You', েসই উপ�ােসর 'বই', েসই মহেলর 'নকশা', 
েসই কাগেজর েলখা সবিকছুেত িকছু না িকছু তথয্ আেছ। আর এই তেথয্র েপছেন আেছ েকান কনিসয়াস 
মাইন্ড তথা বিু�মান স�া। 
েকান জড় পদাথর্, �াকৃিতক েকান দূঘর্টনা েকানিদনও েকান ইনফরেমশন িদেত পাের না। কারন, ইনফরেমশন 
িদেত লােগ একিট 'মন'। 
েযমন, সমেু�র পােড় 'অ েথেক ◌ঁ' পযর্� িকছু অ�র েরেখ আসেল হাজার েকািটবার ঝড়-ঝা�ার পের েসই 
অ�রগুেলা েকান একিদন পাশাপািশ িমেল রবী�নােথর েসানার তরীর মেতা েকান কিবতা হেয় যােব এই 
স�াবনা 0.0000000%.... 
কারন, েসানার তরী কিবতা িলখেত একিট মন লাগেব, বিু�মান স�া লাগেব। ঝড়-ঝা�ার পর হয়েতা েসখােন 
আপিন িকছু অথর্েবাধক শ� েপেলও েপেত পােরন।েযমন, �চন্ড ঝেড়র কারেন 'ব' এর পােশ 'ল' অ�রিট এেস 
বসেত পাের। আর, বসেল েসিট হেয় যােব 'বল'। বল একিট অথর্পণূর্ শ�। 'ম' এর পােশ 'হ' এবং তার পােশ 'ল' 
এেস বসেল পাওয়া যােব 'মহল' শ� (যিদও তার স�াবনা কেয়ক হাজাের ১ বার হেলও হেত পাের)। 
েদখনু, আপিন এরকম দু'চারিট ছ�ছাড়া শ� েপেলও েপেত পােরন িক�ু রবী�নােথর েসানার তরীর মেতা 
একিট কিবতা পাওয়া েকানিদনও স�ব না।হাজার েকন, েকািট েকািট বছর সময় েদওয়া হেলও পাওয়া স�ব 
না। 
এেতা�ন বলা হেলা তেথয্র বয্াপাের। উপেরর আেলাচনা েথেক আমরা দুিট িস�াে� উপনীত হেত পাির- 
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১/ ইনফরেমশন তথা তথয্ েপেত দরকার একিট কনিসয়াস মাইন্ড তথা বিু�মান স�া যার িবেবক আেছ, বিু� 
আেছ, িচ�া করার �মতা আেছ এবং 
২/ েকান জড় পদাথর্, েকান অেচতন পদাথর্ (টেনর্েডা, ঘিূণর্ঝড়, পদাথর্িবজ্ঞােনর সূ�) যার �াণ েনই, বিু� েনই, 
িচ�া করার �মতা েনই তার কাছ েথেক কখেনাই তথয্ পাওয়া স�ব না। 
এবার আমরা আবার DNA েত িফের আিস। 
�াণীেদর শরীেরর এেকবাের গাঠিনক েয উপাদান, তার নাম হেলা েকাষ। এই েকােষর িনউি�য়ােসর েভতের, 
একদম েকে� যা থােক তার নামই DNA। 
এই DNA েত চারিট অ�র িদেয় আপনার পেুরা শরীেরর গঠেনর একিট �িু�ন্ট (নকশা) েসট করা আেছ। এই 
চারিট অ�র হেলা- A, T, G, C 
A= adenine 
T=thymine 
G =guanine  
C=cytosine  
বােয়ািলিজ�রা সংে�েপ এটােক বেল 'েজেনিটক েকাড'।  
কখেনা কি�উটার ে�া�ািমং কেরেছন? কি�উটােরর ে�া�ােম েয বাইনাির েকাড বয্বহার করা হয় েসিট িক 
রকম? েসখােন েয সংখয্া দুিট বয্বহার করা হয় তা হেলা 0 এবং 1 । 
কি�উটার ে�া�ােম বাইনাির সংখয্াগুেলা সাজােনা থােক এভােব- 0000100011001011 
এই সংখয্াগুেলােক েকাড িহেসেব বয্বহার কের েয ে�া�াম ৈতির করা হয়, েসটার উপরই কি�উটােরর পরবতর্ী 
কাজ িনেদর্িশত হয়। 
িঠক একইভােব, DNA েতও A, T, G এবং C এই অ�র চারিটর সম�েয় কি�উটার ে�া�ােমর মেতাই একিট 
ে�া�াম DNA েত েসট করা আেছ। 
এই ে�া�ােমর িনেদর্শনা অনুসােরই �াণীর শরীের ে�ািটন তােদর কাজ কের। 
এই ে�া�ােম যিদ েলখা থােক আপনার েচাখ েদখেত হেব আপনার মােয়র মেতা, তাহেল আপনার েচাখ িঠক 
েসরকমই হেব। এই কাজটা করেব ে�ািটন। ে�ািটন এই িনেদর্শটা পােব RNA েথেক। RNA েত এই িনেদর্শ 
েডিলভাির করেব DNA । 
আপনার বাবা আপনােক েকােল িনেয় কপােল চুমু েখেত েখেত আপনার মা'েক বলেবন, 'েদেখা, বাবরু েচাখ দুেটা 
েদখেত িঠক েতামার মেতা?' 
এটা েকন হেলা? কারন, DNA..... 
ঊনিবংশ শতা�ীর নাি�কতা যার কাঁেধর উপর ভর কের এিগেয়িছেলা, তাঁর নাম Antony Flew। 
উনােক বলা হেতা নাি�কেদর 'ভাবগুরু।' 
নাি�কতার পে� উিন �চুর সংখয্ক বই িলেখেছন, েলকচার িদেয়েছন, তকর্ কেরেছন। 
িক�ু ২০০৪ সােল এই িবখয্াত নাি�ক একদম ঢাক-েঢাল িপিটেয় েঘাষণা িদেয় আি�ক হেয় েগেলন। 
আি�ক হবার েয কেয়কিট েমজর কারণ/�মান িতিন উে�খ কেরেছন তার মেধয্ একিট হেলা DNA'র মেধয্ এই 
অপবূর্ 'তথয্' তথা 'ইনফরেমশন'। 
িতিন �� কেরেছন, 'েকান িফিজে�র ল, েকান �াচারাল কজ কখেনাই একিট িসে�ল েকাড ৈতিরেতও অ�ম। 
তাহেল �ােণর ��ন DNA'র মেধয্ এই ইনফরেনশন তথা এরকম সুিনিদর্� িনেদর্শনা িকভােব এেলা যার উপর 
িভি� কের গেড় উেঠ �াণীর শরীর? িন�ই এেত েকান সুপার �াচারাল ইেন্টিলেজে�র হাত আেছ।' 
িতিন িলেখেছন, ‘almost entirely because of the DNA investigations . What I think the DNA 
material has done is that it has shown, by the almost unbelievable complexity of the 
arrangements which are needed to produce ( life ), that intelligence must have been 
involved in getting these extraordinarily diverse elements to work together' 
এই DNA'র মেধয্ িক পিরমাণ তথয্ তথা ইনফরেমশন মজদু আেছ বা রাখা যােব জােনন?  
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িবখয্াত এেথই� বােয়ালিজ�, িরচাডর্ ডিক� িলেখেছন- ‘There is enough information capacity in a 
single human cell to store the Encyclopaedia Britannica, all 30 volumes of it , three or 
four times over’. 
একটা মা� েকােষর মেধয্ (েকােষর মেধয্ থােক DNA) েস পিরমাণ তথয্ রাখা যােব যা িদেয় ৪-৫ িট ৩০ 
ভিলউেমর এনসাইে�ািপিডয়া ি�টািনকা েলখা যােব।িচ�া করেত পােরন? 
শুধুমা� একটা েকােষর মেধয্ েয পিরমাণ তথয্ আেছ তা যিদ েকান মানুষ পড়া শুরু কের, �িত ১ েসেকেন্ড যিদ 
৩ িট শ� েস পড়েত পাের, তাহেল একিট েকােষর তথয্ পেড় েশষ করেত একজন মানুেষর সময় লাগেব ৩১ 
বছর। 
িবজ্ঞািন Dr. Francis Collins, িযিন Human Genome Project এর েহড িডের�র, িতিন DNA স�েকর্ 
বেলেছন,- "think of DNA as an instructional script, a software program, sitting in the 
nucleus of the cell." 
DNA িক পিরমান তথা তথা ইনফরেমশন ধারন কের উপের তার িকছুটা নমনুা েদখােনা হেলা মা�। 
এই ইনফরেমশন DNA'র মেধয্ িকভােব এেলা?  
েকাথা হেত এেলা? এর েকান সদু�র নাি�ক জীব িবজ্ঞানীরা িদেত পােরন িন। 
তারা যা বেল তা হে� এরকম, ' ধরুন, আপনার িকেচেন একিট িহটার আেছ। িহটােরর পােশ একিট পেট িচিন, 
একিট পেট চা পাতা, একিট পেট দুধ এবং একিট মেগ িকছু পািন রাখা আেছ। এখন হেলা িক, আপনার িহটারিট 
িনেজ িনেজ অন হেয় েগেলা, মগ েথেক পািন িনেজ িনেজ িগেয় িহটােরর উপর রাখা পাে� এেস পড়েলা, পািন 
গরম হেলা। এরপর পটগুেলা েথেক পিরিমত পিরমাণ িচিন, চা পাতা, দুধ িনেজ িনেজ িগেয় পাে�র গরম হওয়া 
জেল িমেশ েগেলা এবং ৈতির হেয় েগেলা এককাপ সু�াদু চা। এই চা আবার িনেজ িনেজই একিট কােপ িগেয় 
সু�র কের পিরেবশন হেলা।আপিন এেস েদখেলন েয আপনার পড়ার েটিবেল এককাপ গরম গরম চা। ��- 
'এই চা িকভােব এেলা?' 
তােদর উ�র- 'সাইে�র �াইন্ড ল অনুসাের।' 
হাসয্কর!! 
সাইে�র �াইন্ড ল েমেন এককাপ চা ৈতির হেলও হেত পাের (!!), িক�ু ইনফরেমশন তথা তথয্ আসার জ� েয 
একিট কনিসয়াস মাইন্ড দরকার, তা আমরা ইেতাপেূবর্ ি�য়ার কেরিছ। এমনিক, িবজ্ঞান মহেল সুপিরিচত 
'ইনফরেমশন িথওির' ও বেল, েকান এনািজর্ বা ময্াটার েথেক েকান ইনফরেমশন পাওয়া যায় না। 
তাহেল DNA'র মেধয্ এরকম সুিনিদর্�, সুপিরকি�ত, সুসি�ত তথয্ েকাথা েথেক এেলা? 
আমরা এর জ� ৪ িট ধারণার অবতারণা করেত পাির। 
১/ হয়েতা, েকান মানুষ এই তথয্গুেলা DNA েত িলেখ িদেয়েছ। 
২/ হয়েতা েকান এিলেয়ন এই তথয্গুেলা DNA েত িলেখ িদেয়েছ। 
৩/ হয়েতা সাইে�র সূ�গুেলা িনেজ িনেজ কাযর্করী হেয় এটা িলেখ েফেলেছ। 
৪/ হয়েতা েকান অিত �াকৃিতক বিু�মান স�া এই তথয্গুেলা DNA েত িলেখ েরেখেছ। 
এখন, সমী (১) অনুসাের যিদ ধের িনই েয েকান মানুষ এিট িলেখ েরেখেছ, তাহেল �� আেস, এই মানুেষর 
শরীের েয DNA আেছ, তােত েক তথয্গুেলা িলখেলা তাহেল?  
েদখা যাে� সমী-১ বািতল। 
সমী-২ অনুসাের যিদ ধের িনই েয, েকান এিলেয়ন এিট িলেখেছ, তাহেলও একই ��- এই এিলেয়েনর েয বিু� 
তা েকান বিু�মান স�া দান কেরেছ? 
তাহেল এটাও বািতল। 
ইনফরেমশন িথওির মেত সমী-৩ িনেজ িনেজই বািতল হেয় যায়। কারন, েকান আনকিসয়াস মাইন্ড, েকান ব� 
কখেনাই েকান তথয্ তথা ইনফরেমশন ে�ািডউস করেত স�ম নয়। পিৃথবীেত এমন একিট �মাণও েনই, 
েযখােন েদখা েগেছ সাইে�র সূ�গুেলা িনেজ িনেজ কাযর্কর হেয় েশ�িপয়ােরর মেতা একিট সেনট িলেখ 
েফেলেছ। তাহেল এটাও বািতল। 
বািক থাকেলা সমী- ৪। এই তথয্ DNA েত েকাথা হেত এেলা?  
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�পার এবং লিজকয্াল এ�ার হেলা- অিত �াকৃত েকান স�া েথেক। 
িঠক েযমনটা বেলেছন এককােলর নাি�কেদর গুরু, Dr. Antony Flew- ‘almost entirely because of 
the DNA investigations . What I think the DNA material has done is that it has shown, 
by the almost unbelievable complexity of the arrangements which are needed to 
produce ( life ), that intelligence must have been involved in getting these 
extraordinarily diverse elements to work together' 
েযমনটা বেলেছন হাভর্ােডর গেবষক, বােয়ালিজ� Dr. Stephen C Meyer - ' the kind of information 
that DNA contains, namely, functionally specified information.And it requires a 
designer' 
তাহেল DNA েত এই তথয্ েকাথা হেত এেলা এর একিটই �হণেযাগয্ উ�র হেলা- ��া েথেক।' 
সািজেদর ডােয়িরেত এইটুকুই েলখা। আিম ডােয়িরটা ব� করলাম। ভাবলাম, আিম িনেজও একজন 
েজেনিটে�র ছা�। এই DNA িনেয় আিম কেতা পেড়িছ, কেতা েজেনিছ িক�ু এভােবও েয ভাবা যায়, তা-ই 
আিম েকানিদন ভািবিন। 
হঠাৎ েখয়াল করলাম আমার কাঁেধ েকউ একজেনর হাত। আিম পাশ িফরলাম। েদখলাম সািজদ দাঁিড়েয়। েস 
বলেলা, 'িক পড়িছস?' 
- 'একিট DNA'র জবানব�ী ' 
- 'িক বঝুিল?' 
আমার মখু েথেক অ�ুেট েবিরেয় আসেলা এই আয়াত,- 'শী�ই আিম তােদরেক আমার িনদশর্নাবলী েদখােবা 
আর তােদর িনেজেদর মেধয্ও। যখন তােদর কােছ �� হেয় যােব েয, এ কুরআন সতয্।' 
সািজদ মচুিক হাসেলা। খবু রহসয্ময় েসই হািস। 
েরফাের�ঃ 

• If Darwin had known about DNA'- Dr. Harun Yahya 
• There is a God : How the world's most notorious atheists changed his mind'- 

Antony Flew 
• The blind watchmaker'- Richard Dawkins 
• Siganature in the Cell'- Dr. Stephen C Mayer 
• Language Of God'- Dr. Francis Collins 

  

91

http://almodina.com


েকারআেন িবজ্ঞান-কাকতালীয় না বা�বতা? 

েদবাশীষ বলেলা, – ‘ধমর্�ন্থগুেলার মেধয্ িবজ্ঞান েখাঁজা আর আমাজন জ�েলর েরড ইিন্ডয়ানেদর মেধয্ সভয্তা 
েখাঁজা একই বয্াপার। দুইটাই হাসয্কর। হা হা হা হা।’ 
 
ওর কথায় অ�রা খবু ি�� হেয় উঠেলা। সািকব বলেলা, – ‘েদখ েদবাশীষ, অ� ধমর্�ন্থগুেলার বয্াপাের জািন 
না, তেব আল েকারােন এমন অেনক ৈবজ্ঞািনক ফয্া� িনেয় বলা আেছ যা িবজ্ঞান অিত স�িতই জানেত 
েপেরেছ।’ 
 
েদবাশীষ িব�েপর সুের বলেলা, – ‘�াঁ। এইজ�ই েতা মসুলমানেদর েকউই েনােবল পায়না িবজ্ঞােন। সব অই 
ইহুিদ-ি��ানরাই েমের েদয়। এখন আবার বিলস না েযন অইসব ইহুিদ-ি��ানগুলা েকারান পেড়ই এসব েবর 
করেছ। হা হা হা। পািরসও ভাই েতারা। হা হা হা।’ 
. 
রািকব বলেলা,- ‘েনােবল লাভ করার উে�েশয্ েতা েকারান নািজল হয়িন, েকারান এেসেছ একিট গাইডবকু  
িহেসেব।মানুষেক ম�ুাকী বানােত।’ 
– ‘হুম, েতা?’- েদবাশীেষর ��। 
 
রািকব িকছু একটা বলেত যাি�েলা। িঠক েসসময় সািজদ বেল উঠেলা,- ‘আিম েদবাশীেষর সােথ একমত। 
আমােদর উিচত না ধমর্�ন্থগুেলার মেধয্ িবজ্ঞান েখাঁজা।’ 
 
সািজেদর কথা শুেন আমরা সবাই ‘থ’ হেয় েগলাম। েকাথায় েস েদবাশীষেক যিু� আর �মান িদেয় একহাত 
েনেব তা না, উে�া েস েদবাশীেষর পে�ই সাফাই করেছ। 
 
সািজদ আবার বলেত লাগেলা,- ‘আেরা ি�য়ারিল, িবজ্ঞান িদেয় ধমর্�ন্থগুেলােক যাচাই করা িঠক না। কারণ, 
ধমর্�ন্থগুেলা ইউিনক।পা�ােনার সুেযাগ েনই।িক�ু িবজ্ঞান �িতিনয়তই পা�ায়। িবজ্ঞান এেতাই ছলনাময়ী েয, 
পিৃথবীর ইিতহােসর সবেচ েসরা িবজ্ঞািন, সয্ার আলবাটর্ আইন�াইনেকও তার েদওয়া মত তুেল িনেয় ভুল �ীকার 
করেত হেয়েছ।’ 
 
েদবাশীষ বলেলা,- ‘মােন? তুই িক বলেত চাস?’ 
 
সািজদ মচুিক হাসেলা। বলেলা,- ‘েদা�, আিম েতা েতােকই িডেফন্ড করিছ। বলিছ েয, ধমর্�েন্থ িবজ্ঞান েখাঁজা 
আর তা িদেয় ধমর্�ন্থেক জাজ করা করাটা েবাকািম। আ�া বাদ েদ। েদবাশীষ, েশ�িপয়ােরর রচনা েতার কা.েছ 
েকমন লােগ ের?’ 
আিম একটু অবাক হলাম। এই আেলাচনায় আবার েশ�িপয়ার েকাে�েক এেস পড়েলা? যােহাক, কািহনী 
েকানিদেক েমাড় েনয় েদখার জ� অেপ�া করা ছাড়া উপায় েনই। 
 
েদবাশীষ বলেলা,- ‘ভােলা লােগ। েকন?’ 
– ‘�ামেলট পেড়িছস?’ 
– ‘�াঁ।’ 
– ‘পেড় িন�য় কা�া েপেয়েছ?’ 
 
েদবাশীষ বাঁকা েচােখ সািজেদর িদেক তাকােলা।সািজদ বলেলা,- ‘আের বাবা, এটা েতা েকান েরামািন্টক রচনা 
না েয এটা পেড় মজা েপেয়িছস িকনা িজেজ্ঞস করেবা। এটা একটা করুণ রসিভি�ক রচনা। এটা পেড় মন 
খারাপ হেব, কা�া পােব এটাই �াভািবক, তাই না?’ 
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েদবাশীষ িক�ু বলেলা না। 
 
সািজদ আবার বলেলা,- ‘েশ�িপয়ােরর A Mid Summer Night’s Dream পেড়িছস? িকংবা, Comedy 
Of Errors?’ 
– ‘�াঁ। 
– ‘Comedy Of Errors পেড় িন�ই েহেস কুিটকুিট হেয়িছস, তাই না? ‘হাহাহাহা।’ 
 
েদবাশীষ বলেলা,- ‘�াঁ। মজার রচনা।’ 
সািজদ বলেলা,- ‘েতােক েশ�িপয়ােরর আেরকিট নাটেকর নাম বিল। হয়েতা পেড় থাকিব। নাটেকর নাম হে� 
‘Henry The Fourth’. ধারনা করা হয়, েশ�িপয়ার এই নাটকিট িলেখিছেলন ১৫৯৭ সােলর িদেক এবং েসিট 
ি�ন্ট হয় ১৬০৫ সােলর িদেক।’ 
– ‘েতা?’ 
– ‘আের বাবা, বলেত েদ। েসই নাটেকর একপযর্ােয় েমৗমািছেদর িনেয় দারুন িকছু কথা আেছ। েশ�িপয়ার 
েদিখেয়েছন, পরুুষ েমৗমািছেদর একজন রাজা থােক। রাজাটা িনধর্ািরত হয় পরুুষ েমৗমািছেদর েভতর েথেকই। 
রাজা বয্তীত, অ�া� েমৗমািছরা হেলা ৈসিনক েমৗমািছ। এই ৈসিনক েমৗমািছেদর কাজ হেলা েমৗছাক িনমর্ান, 
মধু সং�হ েথেক শুরু কের সব। রাজার িনেদর্শমেতা, ৈসিনক েমৗমািছরা তােদর �াতয্িহক কাজ েশষ কের 
িদেনর একিট িনিদর্� সমেয় রাজা েমৗমািছর কােছ জবাবিদিহ কের। অেনকটা �াচীন যেুগর রাজা বাদশাহেদর 
শাসেনর মেতা আর িক।’ 
 
আমরা সবাই েশ�িপয়ােরর গ� শুনিছ। কােরা মেুখ েকান কথা েনই। 
 
সািজদ আবার শুরু করেলা- 
‘িচ�া কর, েশ�িপয়ােরর আমেলও মানুষজেনর িব�াস িছেলা েয, েমৗমািছ দু �কার। �ী েমৗমািছ আর পরুুষ 
েমৗমািছ। �ী েমৗমািছ খািল স�ান উৎপাদন কের, আর বাদবািক কাজকমর্ কের পরুুষ েমৗমািছরা।’ 
 
সািকব বলেলা,- ‘েতমনটা েতা আমরাও িব�াস কির। এবং, এটাই েতা �াভািবক,তাই না?’ 
– ‘হা হা হা। এরকমটাই হওয়া �াভািবক িছেলা, িক�ু েমৗমািছর জীবনচ� অ�া� কীট পতে�র তুলনায় 
একদম আলাদা।’ 
– ‘িক রকম?’- রািকেবর ��। 
 
সািজদ বলেলা,- ‘১৯৭৩ সােল অি�য়ান িবজ্ঞািন Karl Von-Frisch ‘Physiology of Medicine’ িবষেয় 
সফল গেবষণার জ� িচিকৎিবজ্ঞােন েনােবল পরু�ার েপেয়েছন।তার গেবষণার িবষয় িছল ‘েমৗমািছর 
জীবনচ�’।অথর্াৎ, েমৗমািছরা িকভােব তােদর জীবন িনবর্াহ কের। 
 
এই গেবষণা চালােত িগেয় িতিন এমন সব আ�জর্জনক িজিনস সামেন িনেয় এেলন, যা েশ�িপয়ােরর সময়কার 
পেুরা িব�াসেক পাে� িদেলা। িতিন ফেটা�ািফ এবং অ�া� ৈবজ্ঞািনক প�িত অবল�ন কের কের েদিখেয়েছন 
েয, েমৗমািছ দুই �কার নয়, েমৗমািছ আসেল িতন �কার। 
�থমটা হেলা, পরুুষ েমৗমািছ। 
ি�তীয়িট হেলা �ী েমৗমািছ। এই েমৗমািছেদর বলা হয় Queen Bee. এরা শুধু স�ান উৎপাদন করা ছাড়া আর 
েকান কাজ কের না। এই দুই �কার ছাড়াও আেরা এক�কার েমৗমািছ আেছ। িল�েভেদ এরাও �ী েমৗমািছ তেব 
একটু িভ�।’ 
 
– ‘িক রকম?’- েদবাশীষ �� করেলা। 
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‘আমরা জািন, পরুুষ েমৗমািছরাই েমৗচাক িনমর্ান েথেক শুরু কের মধু সং�হ সব কের থােক িক�ু এই ধারনা 
ভুল। পরুুষ েমৗমািছ শুধু একিটই কাজ কের, আর তা হেলা েকবল রানী েমৗমািছেদর �জনন �ি�য়ায় সহায়তা 
করা। মােন, স�ান উৎপাদেন সহায়তা করা। এই কাজ ছাড়া পরুুষ েমৗমািছর আর েকান কাজ েনই।’ 
– ‘তাহেল েমৗচাক িনমর্ান েথেক শুরু কের বািক কাজ কারা কের?’- রািকব িজেজ্ঞস করেলা। 
– ‘�াঁ। ততৃীয় �কােরর েমৗমািছরাই বাদ বািক সব কাজ কের থােক। িল�েভেদ এরাও �ী েমৗমািছ, িক�ু 
�াকৃিতকভােব এরা স�ান জ�দােন অ�ম।েসাজা কথায়, এেদর ব�য্া বলা যায়।’ 
 
আিম বললাম,- ‘ও আ�া।’ 
 
সািজদ আবার বলেত লাগেলা,- ‘িবজ্ঞািন Karl Von-Frisch এই িবেশষ ে�ণীর �ী েমৗমািছেদর নাম িদেয়েছন 
Worker Bee বা কমর্ী েমৗমািছ। এরা Queen Bee তথা রানী েমৗমািছর েথেক আলাদা একিট িদেকই।েসটা 
হেলা রানী েমৗমািছর কাজ হেলা স�ান উৎপাদন, আর কমর্ী েমৗমািছর কাজ স�ান জ� েদওয়া ছাড়া অ�সব।’ 
সািকব বলেলা,- ‘বাহ, দারুন েতা। এরা িক �াকৃিতকভােবই স�ান জ�দােন অ�ম হেয় থােক?’ 
 
– ‘�াঁ।’ 
– ‘আেরা, মজার বয্াপার আেছ। িবজ্ঞািন Karl Von-Frisch আেরা �মান কেরেছন েয, এইসব কমর্ী েমৗমািছরা 
যখন ফুল েথেক রস সং�েহ েবর হয়, তখন তারা খবু অ�ুত একিট কাজ কের।েসটা হেলা, ধর, েকান কমর্ী 
েমৗমািছ েকান এক জায়গায় ফুেলর উদয্ােনর স�ান েপেলা েযখান েথেক রস সং�হ করা যােব। তখন অই 
েমৗমািছিট তার অ�া� স�ীেদর এই ফুেলর উদয্ান স�েকর্ খবর েদয়। 
 
েমৗমািছিট িঠক েসভােবই বেল, েযভােব েয পথ িদেয় েস অই উদয্ােন িগেয়িছেলা।মােন, এ�া� েয পেথ েস এই 
উদয্ােনর স�ান পায়, েস পেথর কথাই অ�েদর বেল।আর, অ�া� েমৗমািছরাও িঠক তার বাতেল েদওয়া পথ 
অনুসরণ কেরই েস উদয্ােন েপৗঁেছ। একটুও েহরেফর কেরনা।িবজ্ঞািন Karl Von-Frisch এই ভাির অ�ুত 
িজিনসটার নাম েরেখেছ ‘Waggle Dance’.. 
 
আিম বললাম,- ‘েভির ইন্টােরি�ং……’ 
সািজদ বলেলা,- ‘েমা�াকথা, Karl Von-Frisch �মান কেরেছন েয, �ী েমৗমািছ দু �কােরর। রানী েমৗমািছ 
আর কমর্ী েমৗমািছ। দুই �কােরর কাজ স�ণূর্ আলাদা।আর, পরুুষ েমৗমািছ েমৗচাক িনমর্ান, মধু সং�হ এসব 
কের না। এসব কের কমর্ী �ী েমৗমািছরাই।’ 
এই পেুরা িজিনসটার উপর Karl Von-Frisch একিট বইও িলেখেছন। বইিটর নাম- ‘The Dancing 
Bees’. এই িজিনসগুলা �মান কের িতিন ১৯৭৩ সােল িচিকৎসািবজ্ঞােন েনােবল পরু�ার পান। 
 
এেতাটুকু বেল সািজদ থামেলা। েদবাশীষ বলেলা,- ‘এেতািকছু বলার উে�শয্ িক?’ 
 
সািজদ তার িদেক তাকােলা। এরপর বলেলা,- ‘েয িজিনসটা ১৯৭৩ সােল িবজ্ঞান �মান কেরেছ, েসই িজিনসটা 
১৫০০ বছর আেগ েকারান বেল েরেখেছ।’ 
েদবাশীষ সািজেদর িদেক েচাখ বড় বড় কের তাকােলা। 
সািজদ বলেলা,- ‘েকারান েযেহতু আরিব ভাষায় নািজল হেয়েছ, আমােদর আরিব বয্াকরণ অনুসাের তার অথর্ 
বঝুেত হেব। বাংলা িকংবা ইংেরিজ েকানটােতই পংুিল� এবং �ীিলে�র জ� আলাদা আলাদা ি�য়া (Verb) 
বয্বহৃত হয় না। 
 
েযমন ইংিলেশ পংুিলে�র জ� আমরা বিল, He does the work, আবার �ী িলে�র জ�ও বিল, She does 
the work.. 
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েখয়াল কেরা, দুেটা বােকয্ েজন্ডার পাে� েগেলও ি�য়া পাে�িন। পংুিলে�র জ� েযমন does, �ীিলে�র 
জ�ও does. িক�ু আরিবেত েসরকম নয়। আরিবেত েজন্ডারেভেদ ি�য়ার রূপ পাে� যায়।’ 
 
আমরা মেনােযাগী ে�াতার মেতা শুনিছ। 
 
েস বেল যাে�- 
‘েকারােন েমৗমািছর নােমই একিট সূরা আেছ। নাম সূরা আন-নাহল। এই সূরার ৬৮ না�ার আয়ােত আেছ- ‘(েহ 
মহুা�দ) আপনার রব েমৗমািছেক আেদশ িদেয়েছন েয, েমৗচাক বািনেয় নাও পাহােড়,বেৃ� এবং মানুষ েয গহৃ 
িনমর্ান কের, তােত।’ 
 
েখয়াল কর, এখােন স�ান জ�দােনর কথা বলা হে� না িক�ু। েমৗচাক িনমর্ােনর কথা বলা হে�। 
Karl Von-Frisch আমােদর জািনেয়েছন, েমৗচাক িনমর্ােনর কাজ কের থােক �ী কমর্ী েমৗমািছ।এখন আমােদর 
েদখেত হেব েকারান েকান েমৗমািছেক এই িনেদর্শ িদে�।�ী েমৗমািছেক? নািক, পরুুষ েমৗমািছেক। 
 
যিদ পরুুষ েমৗমািছেক এইই িনেদর্শ েদয়, তাহেল ধের িনেত হেব, আধুিনক িবজ্ঞান অনুসাের েকারান ভুল। 
আরিব বয্াকরেণ, পরুুষ েমৗমািছেক েমৗচাক িনমর্ান কােজর িনেদর্শ িদেত েয ি�য়া বয্বহৃত হয় তা হেলা 
‘ই�ািখজ’ আর �ী েমৗমািছর ে�ে� বয্বহৃত হয় ‘ই�ািখিজ’। 
অতয্� আ�জর্নক বয্াপার হে�, েকারান এই আয়ােত ‘েমৗমািছেক িনেদর্শ িদেত ‘ই�ািখজ’ বয্বহার না কের, 
‘ই�ািখিজ’ বয্বহার কেরেছ।মােন, এই িনেদর্শটা েকারান িনঃসে�েহ �ী েমৗমািছেকই িদে�, পরুুষ েমৗমািছেক 
নয়। 
 
বলেতা েদবাশীষ, এই সু� ৈবজ্ঞািনক বয্াপারিট মহুা�দ সাঃ ১৫০০ বছর আেগ েকান মাইে�াে�াপ িদেয় 
পযর্েব�ণ কেরেছন? এমনিক, েশ�িপয়ােরর সময়কােলও েযখােন এটা িনেয় ভুল ধারনা �চিলত িছেলা?’ 
েদবাশীষ চুপ কের আেছ। সািজদ আবার বলেত লাগেলা,- ‘শুধু এই আয়াত নয়, এর পেরর আয়ােত আেছ 
‘অত:পর, েচাষন কের নাও �েতয্ক ফুল েথেক,এবং চল �ীয় রেবর সহজ-সরল পেথ’। 
 
েচাষণ বা পান করার ে�ে� আরিবেত পংুিলে�র জ� বয্বহৃত হয় ‘�ুল’ শ�, এবং �ীিলে�র জ� বয্বহৃত হয় 
‘�ুিল’। েকারান এখােন ‘�ুল’ বয্বহার না কের ‘�ুিল’ বয্বহার কেরেছ। ‘সহজ সরল পেথ’ চলার িনেদর্েশর 
ে�ে� পংুিলে�র জ� বয্বহৃত শ� ‘ঊসলকু’, এবং �ীিলে�র জ� বয্বহৃত হয় ‘ঊসলিুক’। মজার বয্াপার, 
েকারান ‘ঊসলকু’ বয্বহার না কের, ‘ঊসলিুক’ ি�য়া বয্বহার কেরেছ।মােন, িনেদর্শটা পরুুষ েমৗমািছর জ� নয়, 
�ী েমৗমািছর জ�। 
 
আেরা মজার বয্াপার, এই আয়ােত েকারান েমৗমািছেক একিট ‘সহজ সরল’ পেথ চলার িনেদর্শ িদে�।আ�া, 
েমৗমািছর িক পরকােল জবাবিদিহতার  েকান দায় আেছ? পাপ পেূণয্র? েনই। তাহেল তােদর েকন সহজ সরল 
পেথ চলার িনেদর্শ েদওয়া হেলা? 
েখয়াল কর, িবজ্ঞািন Karl Von-Frisch েমৗমািছেদর বয্াপাের েয আ�যর্জনক বয্াপারিট ল�য্ কেরেছন, তা 
হেলা- তারা িঠক েয পেথ েকান ফুেলর উদয্ােনর স�ান পায়, িঠক একই পেথর,একই রা�া অ�েদর বাতেল 
েদয়।েকান েহরেফর কের না। অ�রাও িঠক েস পথ অনুসরণ কের উদয্ােন েপৗঁেছ।এটাই তােদর জ� সহজ-
সরল পথ।িবজ্ঞািন Karl Von-Frisch এটার নাম িদেয়েছন ‘Waggle Dance’. েকারানও িক িঠক একই 
কথা বলেছ না? 
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েদবাশীষ, এখন েতােক যিদ �� কির, েকারান িক এই িজিনসগুেলা িবজ্ঞািন Karl Von-Frisch এর েথেক 
নকল কেরেছ? 
েতার উ�র হেব ‘না।’ কারন, িতিন এসব �মান কেরেছন মা� েসিদন। ১৯৭৩ সােল। েকারান নািজল হেয়েছ 
আজ েথেক ১৫০০ বছর আেগ। �ািত�ািনক িশ�ািবহীন িনর�র মহুা�দ সাঃ এই ৈবজ্ঞািনক বয্াপারগুেলা িঠক 
েকাথায় েপেলন? েকারান েকন এই িনেদর্শগুেলা পরুুষ েমৗমািছেক িদেলা না? েকন �ী েমৗমািছেক িদেলা? 
 
যিদ এই েকারান সুপার �াচারাল েকান শি�, িযিনই এই েমৗমািছর সিৃ�কতর্া, িযিনই েমৗমািছেদর এই 
জীবনচে�র জ� উপয�ু কের সিৃ� কেরেছন তার িনকট েথেক না আেস, তাহেল ১৫০০ বছর আেগ আরেবর 
মরুভূিমেত বেস েক এটা বলেত পাের? 
 
েয িজিনস ১৯৭৩ সােল আিব�ার কের িবজ্ঞািন Karl Von-Frisch েনােবল েপেলন, তা েকারােন বহু শতা�ী 
আেগই বলা আেছ।কই, মসুিলমরা িক দািব কেরেছ Karl Von-Frisch েকারান েথেক নকল কেরেছ? কের িন। 
মসুিলমরা িক তার েনােবল পরু�াের ভাগ বসােত েগেছ? না, যায় িন।কারন এর েকানটাই েকারােনর উে�শয্ 
নয়। 
 
আমরা িবজ্ঞান িদেয় েকারানেক িবচার কির না, বরং, িদনেশেষ, িবজ্ঞানই েকারােনর সােথ এেস কাঁেধ কাঁধ 
িমলায়। 
 
এেতাটুকু বেল সািজদ েথেম েগেলা। েদবাশীষ িকছুই বলেছ না। সািকব আর রািকেবর েচহারাটা তখন েদখার 
মেতা। তারা খবুই উৎফু� এবং েখাশেমজািজ একটা েচহারায় েদবাশীেষর িদেক তািকেয় আেছ। েযন তারা 
বলেত চাইেছ- ‘েদ েদ বয্াটা। পারেল এবার েকান উ�র েদ…………’ 
��া িক এমনিকছু বানােত পারেব েযটা ��া িনেজ তুলেত পারেব না? 
 
ছুিটর িদেন সারািদন রুেম বেস থাকা ছাড়া আমার আর েকান কাজ থােকনা।স�ােহর এই িদনিট অ� সবার 
কােছ ঈেদর মেতা মেন হেলও, আমার কােছ এই িদনিট খবুই িবরি�কর।�াশ,কয্া�াস,আ�া এসব ি�িমত 
হেয় যায়। 
এই িদনিট আিম রুেম শুেয়-বেস-ঘিুমেয় কািটেয় িদেলও, সািজদ এই িদেনর পেুরাটা সময় লাইে�িরেত কািটেয় 
েদয়। লাইে�িরেত ঘেুর ঘেুর নানান িবষেয়র উপর বই িনেয় আেস। 
আজ সকােলও েস েবিরেয়েছ লাইে�িরর উে�েশয্।িফরেব জমুা'র আেগ।হােত থাকেব একগাদা েমাটা েমাটা বই। 
 
বাসায় আিম একা। ভাবলাম একটু ঘেুমােবা। কাল অেনক রাত পযর্� বেস বেস এয্াসাইনেম� েরিড 
কেরিছ।েচাখদুেটা জবা ফুেলর মেতা টকটেক লাল হেয় আেছ।আিম হাঁই তুলেত তুলেত েযই ঘেুমােত যােবা, 
অমিন দরজার িদক েথেক েকউ একজেনর কাঁিশর শ� কােন এেলা। 
ঘাঁড় ঘিুরেয় েসিদেক তাকােতই েদখলাম, একেজাড়া বড় বড় েচাখ চশমার িভতর িদেয় আমার িদেক তািকেয় 
আেছ।আগােগাড়া েচাখ বিুলেয় িনলাম। পরেন শাটর্-পয্া�। েচােখ েমাটা কােলা ে�েমর চশমা।েলাকটার েচহারায় 
সতয্িজৎ রােয়র িবখয্াত 'েফলদুা' চিরে�র িকছুটা ভাব আেছ।েলাকটা আমার েচাখােচািখ হেতই িপক কের েহেস 
িদেলা।এরপর বলেলা,- 'এটা িক সািজেদর বাসা?' 
��টা আমার গােয় লাগেলা। সািজদ িক বাইের সবাইেক এটােক িনেজর একার বাসা বেল েবড়ায় নািক? এই 
বাসার যা ভাড়া, তা সািজদ আর আিম সমান ভাগ কের পিরেশাধ কির।তাহেল,যিু�মেত বাসাটা েতা আমারও। 
েলাকটা যেতাটা উৎসাহ িনেয় ��টা কেরেছ, তার ি�গুণ উৎসাহ িনেয় আিম বললাম,- 'এটা সািজদ আর আমার 
দুজেনরই বাসা।' 
েলাকটা আমার উ�র শুেন আবােরা িপক কের েহেস িদেলা। 
তত�েন েলাকটা েভতের চেল এেসেছ। 
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সািজদেক খুজঁেত এরকম �ায়ই অেনেকই আেস।সািজদ রাজনীিত না করেলও, নানারকম ে��ােসবী মলূক 
সংগঠেনর সােথ য�ু আেছ। 
েলাকটা আমার িদেক তািকেয় বলেলা,- 'সািজদ মেন হয় ঘের েনই, না?' 
আিম হাঁই তুলেত তুলেত বললাম,- 'ি� না। বই আনেত েগেছ। অেপ�া করুন, চেল আসেব।' 
েলাকটােক সািজেদর েচয়ারটা েটেন বসেত িদলাম।িতিন বলেলন,- 'েতামার নাম?' 
- 'আিরফ।' 
- 'েকাথায় পেড়া?' 
- 'ঢািব েত।' 
- 'েকান িডপাটর্েম�?' 
- 'েজেনিটক ইি�িনয়ািরং' 
েলাকটা খবু কের আমার �শংসা করেলা।এরপর বলেলা,- 'আিম �থেম েভেবিছলাম তুিমই সািজদ।' 
েলাকটার কথা শুেন আমার ছ না�ার হাঁইটা মহূুেতর্ই মখু েথেক গােয়ব হেয় েগেলা। বয্াপার িক? এই েলাক িক 
সািজদ েক িচেন না? 
আিম বললাম,- 'আপিন সািজেদর পিরিচত নন?' 
- 'না।' 
- 'তাহেল?' 
েলাকটা একটু ইত�ত েবাধ করেলা মেন হে�।এরপর বলেলা,- 'আসেল আিম একিট �� িনেয় এেসিছ 
সািজেদর কােছ। ��িট আমােক কেরিছেলা একজন নাি�ক।আিম আসেল কােরা কােছ এটার েকান 
সে�াষজনক উ�র পাইিন,তাই।' 
আিম মেন মেন বললাম,-  'বাবা সািজদ, তুিম েতা েদিখ এখন সে�িটস বেন েগেছা।পাবিলক �ে�র উ�র 
খুজঁেত েতামার �ার� হয়।' 
েলাকটার েচহারায় একিট গ�ীর ভাব আেছ।েদখেলই মেন হয় এই েলাক অেনক িকছু জােন,েবােঝ।িক�ু িক 
এমন ��, েযটার েকান েফয়ার এ�ার উিন পাে�ন না? েকৗতুহল বাড়েলা। 
আিম মেুখ এমন একিট ভাব আনলাম, েযন আিমও সািজেদর েচেয় েকান অংেশ কম নই।বরং, তারেচেয় কেয়ক 
কািঠ সেরশ। এরপর বললাম,- 'আ�া, িক েসই ��?' 
েলাকটা আমার অিভনেয় িব�া� হেলা।হয়েতা ভাবেলা,আিম সিতয্ই ভােলা েকান উ�র িদেত পারেবা। 
বলেলা,- 'খবুই ি�িটকয্াল ��। ��া স�িকর্ত।' 
আিম মেন মেন তখন �ায়ই েলেজেগাবের অব�া।িক�ু মেুখ বললাম,- '�� েয খবুই ি�িটকয্াল,েসটা েতা 
বেুঝিছ। নইেল ঢাকা শহেরর এই জয্াম-টয্াম মািড়েয় েকউ এত ক� কের এখােন আেস?' 
আমার কথায় েলাকটা আবােরা িব�া� হেলা এবং আমােক ভরসা করেলা। এরপর বলেলা,- ' আেগই বেল িনই, 
�ে�র উ�র '�াঁ/না হেত হেব। 
- 'আপিন আেগ �� করুন,তারপর উ�র িক হেব েদখা যােব।'- আিম বললাম। 
- '��টা হে�- ��া িক এমন েকানিকছু বানােত পারেব, েযটা ��া উঠােত পারেব না?' 
আিম বললাম,- 'আের, এেতা খবুই সহজ ��। �াঁ বেল িদেলই েতা হয়।লয্াটা চুেক যায়।' 
েলাকটা হাসেলা। মেন হেলা, আমার স�েকর্ উনার ধারনা পাে� েগেছ।এই মহূুেতর্ উিন আমােক গেবট, 
মাথােমাটা টাইপ িকছু ভাবেছন হয়েতা। 
আিম বললাম,- 'হাসেলন েকন? ভুল বেলিছ?' 
েলাকটা িকছু না বেল আবার হাসেলা। এবার েলাকটার হািস েদেখ আিম িনেজই িব�া� হেয় েগলাম। ��টা 
আবার মেন করেত লাগলাম। 
��া িক এমন েকানিকছু বানােত পারেব, েযটা ��া উঠােত পারেব না???? 
উ�র যিদ �াঁ হয়, তাহেল ধের িনি� েয, ��া িজিনসটা বানােত পারেলও,েসটা তুলেত পারেব না। আের, এটা 
িকভােব স�ব? ��া পাের না এমন েকান কাজ আেছ নািক আবার? আর, একটা িজিনস উঠােনা িক এমন কিঠন 
কাজ েয ��া েসটা পারেব না? 
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আবার িচ�া করেত লাগলাম। উ�র যিদ 'না' হয়, তাহেল ধের িনি� েয- ��া িজিনসটা উঠােত পারেলও বানােত 
পারেব না। 
ও আ�াহ! িক িবপদ! ��া বানােত পারেব না? এটা িকভােব স�ব? �াঁ বলেলও আটেক যাি�, না বলেলও 
আটেক যাি�। 
েলাকটা আমার েচহারার অি�রতা ধের েফেলেছ।মচুিক মচুিক হাসেত শুরু করেলা।আিম ভাবিছ েতা, ভাবিছই। 
 
এর একটু পের সািজদ এেলা। েস আসার পের েলাকটার সােথ তার �াথিমক আলাপ েশষ হেলা।এর মােঝ 
েলাকটা সািজদেক বেল িদেয়েছ েয, আিম ��টার পয্াঁেচ িক রকম নাকািনচুবািন েখলাম,েসটা।সািজদও আমার 
িদেক তািকেয় িকছু�ণ েহেস িনেলা। 
এরপর সািজদ তার খােট বসেলা।হােত একিট কাগেজর েটাঙার মেধয্ বটু ভাজা।বাইের েথেক িকেন এেনেছ। েস 
বেুটর েটাঙাটা েলাকটার িদেক ধের বলেলা,- 'িনন, এখেনা গরম আেছ।' 
েলাকটা �তয্াখয্ান করেত েচেয়ও করেলা না।েকন করেলা না েক জােন। 
েলাকটা এবার সািজদেক তার ��িট স�েকর্ বলেলা। ��িট হেলা- 
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��া িক এমন িকছু বানােত পারেব, েযটা ��া িনেজই তুলেত পারেব না? 

এইটুকু বেল েলাকটা এবার ��িটেক েভেঙ বিুঝেয় িদেলা। বলেলা,- 'েদেখা, এই �ে�র উ�ের যিদ '�াঁ' বেলা, 
তাহেল তুিম ধের িন� েয, ��া িজিনসিট বানােত পারেলও,তুলেত পারেব না। িক�ু আমরা জািন ��া 
সবর্শি�মান। িক�ু যিদ ��া িজিনসটা তুলেত না পাের, িতিন িক আর সবর্শি�মান থােকন? থােকন না। 
যিদ এই �ে�র উ�ের তুিম 'না' বেলা, তাহেল তুিম �ীকার করেছা েয, েসরকম েকান িজিনস ��া বানােত 
পারেব না েযটা িতিন তুলেত পারেবন।এখােনও ��ার 'সবর্শি�মান' গুণিট ��িব�। এই অব�ায় েতামার উ�র 
িক হেব?' 
 
 
সািজদ েলাকিটর ��িট মন িদেয় শুনেলা।�� শুেন তার মেধয্ েতমন েকান ভাব ল�য্ কিরিন।নরমাল। 
েস বলেলা,- 'েদখনু সিজব ভাই, আমরা কথা বলেবা লিজক িদেয়,বঝুেত েপেরেছন?।' 
এরমেধয্ সািজদ েলাকিটর নামও েজেন েগেছ। িক�ু এই বেয়াব�ৃ েলাকিটেক েস 'আে�ল' িকংবা ঢাকা শহেরর 
নতুন রীিত অনুযায়ী 'মামা' না েডেক 'ভাই' েকন ডাকেলা বঝুলাম না। 
েলাকিট মাথা নাড়েলা।সািজদ বলেলা,- 'েয মহূুেতর্ আমরা যিু�র শতর্ ভাঙেবা, িঠক েসই মহূুেতর্ যিু� আর যিু� 
থাকেব না।েযটা তখন হেব কু-যিু�। ইংেরিজেত বেল- logical fallacy. েসটা তখন আ�িবেরােধর জ� েদেব, 
বেুঝেছন?' 
- '�াঁ।'- েলাকটা বলেলা। 
- 'আপিন �� কেরেছন ��ার শি� িনেয়। তার মােন, �াথিমকভােব আপিন ধের িনেলন েয, একজন ��া 
আেছন, রাইট?' 
- '�াঁ।' 
- 'এখন ��ার একিট অ�তম গুণ হেলা- িতিন অসীম, িঠক না?' 
- '�াঁ, িঠক।' 
- 'এখন আপিন বেলেছন, ��া এমনিকছু বানােত পারেব িকনা, েযটা ��া তুলেত পারেব না। েদখনু, আপিন 
িনেজই বেলেছন, এমনিকছু,  আই িমন something, রাইট?' 
- '�াঁ।' 
- 'আপিন 'এমনিকছু' বেল আসেল িজিনসটার একটা আকৃিত, েশইপ,আকার বিুঝেয়েছন, তাই না? যখনই 
something বয্বহার কেরেছন, তখন মেন মেন েসটার একটা েশইপ আমরা িচ�া কির, কির না?' 
- '�াঁ, কির।' 
- 'আমরা েতা এমন িকছুেকই েশইপ বা আকার িদেত পাির, েযটা আসেল সসীম, িঠক?' 
- '�াঁ, িঠক।' 
- 'তাহেল এবার আপনার �ে� িফের যান। আপিন ধের িনেলন েয ��া আেছ।��া থাকেল িতিন অবশয্ই 
অসীম।এরপর আপিন তােক এমন িকছু বানােত বলেছন েযটা সসীম।েযটার িনিদর্� একটা মা�া আেছ,আকার 
আেছ,আয়তন আেছ। িঠক না?' 
- '�াঁ।' 
- 'পের শতর্ িদেলন, িতিন েসটা তুলেত পারেব না।েদখনু,আপনার �ে� লিজকটাই িঠক েনই। একজন অসীম 
স�া একিট সসীম িজিনস তুলেত পারেব না, এটা েতা পেুরাটাই লিজেকর বাইেরর ��। খবুই হাসয্কর না? 
আিম যিদ বিল, উসাইন েবা� েকানিদনও েদৗঁেড় ৩ িমটার অিত�ম করেত পারেব না, এটা িক হাসয্কর ধরেনর 
যিু� নয়?' 
সিজব নােমর েলাকটা এবার িকছু বলেলন না। চুপ কের আেছন। 
সািজদ উেঠ দাঁড়ােলা। এরমেধয্ই বটু ভাজা েশষ হেয় েগেছ।েস বইেয়র তােক িকছু বই েরেখ আবার এেস 
িনেজর জায়গায় বসেলা। এরপর আবার বলেত শুরু করেলা- 
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'এই ��িট কের মলূত আপিন ��ার 'সবর্শি�মান' গুণটােক ��িব� কের �মান করেত চাইেছন েয, আসেল 
��া েনই। 
আপিন 'সবর্শি�মান' টামর্িট িদেয় বঝুাে�ন েয, ��া মােনই এমন এক স�া, িযিন যা ই�া তাই করেত পােরন, 
রাইট?' 
েলাকিট বলেলন,- '�াঁ। ��া মােনই েতা এমন েকউ, িযিন যখন যা ই�া, তাই করেত পােরন।' 
সািজদ মচুিক হাসেলা। বলেলা,- 'আসেল সবর্শি�মান মােন এই না েয, িতিন যখন যা ই�া তাই করেত 
পােরন।সবর্শি�মান মােন হেলা- িতিন িনয়েমর মেধয্ েথেকই সবিকছু করেত পােরন।িনয়েমর বাইের িগেয় িতিন 
িকছু করেত পােরন না।করেত পােরন না বলাটা িঠক নয়, বলা উিচত িতিন কেরন না। এর মােন এই না েয- 
িতিন সবর্শি�মান নন বা িতিন ��া নন।এর মােন হেলা এই- িকছু িজিনস িতিন কেরন না, এটাও িক�ু তার ��া 
হবার গুণাবিল। ��া হে�ন সকল িনয়েমর িনয়�ক।এখন িতিন িনেজই যিদ িনয়েমর বাইেরর হন- বয্াপারিট 
তখন ডাবল�য্ান্ড হেয় যায়।��া এরকম নন। তার িকছু ৈবিশ�য্ আেছ।িতিন েসই ৈবিশ�গুেলা অিত�ম কেরন 
না।েসগুেলা হেলা তার েমারািলিট।এগুেলা আেছ বেলই িতিন ��া, নাহেল িতিন ��া থাকেতন না।' 
সািজেদর কথায় এবার আিম িকছুটা অবাক হলাম।আিম িজেজ্ঞস করলাম-  '��া পােরনা  এমন িক কাজ থাকেত 
পাের?' 
সািজদ আমার িদেক িফরেলা। িফের বলেলা,- '��া িক িমথয্া কথা বলেত পাের? ওয়াদা ভ� করেত পাের? 
ঘমুােত পাের? েখেত পাের?' 
আিম বললাম,- 'আসেলই েতা।' 
সািজদ বলেলা,- 'এগুেলা ��া পােরন না বা কেরন না।কারন, এগুলা ��ার গুেণর সােথ কন্�ািড�ির।িক�ু 
এগুেলা কেরন না বেল িক িতিন সবর্শি�মান নন? না। িতিন এগুেলা কেরন না,কারন, এগুলা তার েমারািলিটর 
সােথ যায় না।' 
 
এবার েলাকিট �� করেলা,- 'িক�ু এমন িজিনস িতিন বানােত পারেবন না েকন, েযটা িতিন তুলেত পারেবন 
না?' 
সািজদ বলেলা,- 'কারন, ��া যিদ এমন িজিনস বানান, েযটা িতিন তুলেত পারেবন না- তাহেল িজিনসটােক 
অবশয্ই ��ার েচেয়ও েবিশ শি�শালী হেত হেব।��া েয মহূুেতর্ এরকম িজিনস বানােবন, েসই মহূুেতর্ই িতিন 
��া হবার অিধকার হারােবন।তখন ��া হেয় যােব তারেচেয় েবিশ শি�শালী ওই িজিনসিট।িক�ু এটা েতা ��ার 
নীিত িবরু�। িতিন এটা িকভােব করেবন?' 
েলাকটা বলেলা,- 'তাহেল এমন িজিনস িক থাকা উিচত নয় েযটা ��া বানােত পারেলও তুলেত পারেব না?' 
- 'এমন িজিনস অবশয্ই থাকেত পাের, তেব েযটা থাকা উিচত নয়, তা হেলা- এমন ��।' 
- 'েকন?' 
এবার সািজদ বলেলা,- 'যিদ আিম আপনােক িজেজ্ঞস কির, নীল রেঙর �াদ েকমন? িক বলেবন? বা, ৯ 
সংখয্ািটর ওজন কেতা িমিল�াম, িক বলেবন?' 
েলাকটা ভয্াবাচয্াকা েখেলা মেন হেলা। বলেলা,- 'নীল রেঙর আবার �াদ িক? ৯ সংখয্ািটর ওজনই হেব িক 
কের?' 
সািজদ হাসেলা। বলেলা,- 'নীল রেঙর �াদ িকংবা ৯ সংখয্ািটর ওজন আেছ িক েনই তা পেরর বয্াপার।থাকেতও 
পাের, নাও থাকেত পাের।তেব, েযটা থাকা উিচত নয় েসটা হেলা নীল রঙ এবং ৯ সংখয্া িনেয় এই ধরেনর 
��।' 
সািজদ বলেলা,- 'ফাইনািল আপনােক একিট �� কির। আপনার কােছ দুিট অপশান। হয় '�াঁ' বলেবন, নয়েতা- 
'না'।আিম আবােরা বলিছ, হয় �াঁ বলেবন, নয়েতা- না।' 
েলাকটা বলেলা,- 'আ�া।' 
- 'আপিন িক আপনার বউেক েপটােনা ব� কেরেছন?' 
েলাকিট িকছু�ন চুপ েমের িছেলা।এরপর বলেলা,- '�াঁ।' 
এরপর সািজদ বলেলা,- 'তার মােন আপিন একসময় বউ েপটােতন?' 
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েলাকটা েচাখ বড় বড় কের বলেলা,- আের, না না।' 
এবার সািজদ বলেলা,- '�াঁ' নাহেল িক? না?' 
েলাকটা এবার 'না' বলেলা।' 
সািজদ হাসেত লাগেলা। বলেলা- 'তার মােন আপিন এখেনা বউ েপটান?' 
েলাকটা এবার েরেগ েগেলা। বলেলা,- 'আপিন ফাউল �� করেছন।আিম েকানিদন বউ েপটায়িন।এটা আমার 
নীিত িবরু�। 
সািজদ বলেলা,- 'আপিনও ��ােক িনেয় একিট ফাউল �� কেরেছন। এটা ��ার নীিত িবরু�। 
আমার �ে�র উ�ের আপিন যিদ �াঁ বেলন, তাহেল �ীকার কের িনে�ন েয- আপিন একসময় বউ 
েপটােতন।যিদ 'না' বেলন, তাহেল �ীকার কের িনে�ন - আপিন এখেনা বউ েপটান। আপিন না '�াঁ' বলেত 
পারেছন, না পারেছন 'না' বলেত।িক�ু, আদেত আপিন বউ েপটান না।এটা আপনার নীিত িবরু�। সুতরাং,  
এমতাব�ায় আপনােক এরকম �� করাই উিচত না।এটা লিজকয্াল ফয্ালািসর মেধয্ পেড় যায়। িঠক েসরকম 
��ােক িঘেরও এরকম �� থাকা উিচত নয়।কারন, এই ��িট িনেজই িনেজর আ�িবেরাধ। 
নীল রেঙর �াদ েকমন, বা ৯ সংখয্ািটর ওজন কেতা িমিল�াম- এরকম �� েযমন লিজকয্াল ফয্ালািস এবং এই 
ধরেনর �� েযমন থাকা উিচত নয়, েতমিন,  '��া এমনিকছু বানােত পারেব িকনা েযটা ��া উঠােত পারেব না'- 
এটাও একটা লিজকয্াল ফয্ালািস। কু-যিু�। এরকম ��ও থাকা উিচত নয়। 
 
েসিদন েলাকিট খবু শকড হেলন। েভেবিছেলন হয়েতা সািজদ এই ��িট শুেনই িডগবািজ খােব।িক�ু েবচারােক 
এরকম েধালাই করেব বঝুেত পােরিন। েসিদন উনার েচহারাটা হেয়িছেলা েদখার মেতা।বউ েপটািনর লিজকটা 
মেন হয় উনার খবু গােয় েলেগেছ। 
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েভি�বািজর সাতকাহন 

আমােদর আ�ািটর কথােতা আেগই বেলিছ। সা�ািহক আ�া। িশ�ামলূক বেট। এেকক স�ােহ এেকক 
টিপেকর উপর আেলাচনা চেল। 
আিম আর সািজদ মাগিরেবর নামাজ পেড় এগুি�লাম। উে�শয্- আ�া�ল। আজ আ�া হে� েসন্�াল 
মসিজেদর েপছেন। অই িদকটায় একটা মাঝাির সাইেজর বট গাছ আেছ। বটতলােতই আজ আসর বসার কথা। 
 
খািনকটা দূর েথেক েদখলাম আ�া�েল েবশ অেনকজেনর উপি�িত। েকউ একজন েযন দাঁিড়েয় হাত েনঁেড় 
েনঁেড় কথা বলেছ।  
তােক েদেখ শামসুর রাহমােনর কিবতার দুিট লাইন মেন পেড় েগেলা- 
 
'�াধীনতা তুিম- 
বেটর ছায়ায় তরুণ েমধাবী িশ�াথর্ীর 
শািনত কথার ঝলসািন লাগা সেতজ ভাষণ।' 
 
আ�া�েল েপৗঁেছ েদিখ হুল�ুল কান্ড। আেলাচনা তখন আর আেলাচনায় েনই, বাড়াবািড়েত রূপ লাভ কেরেছ। 
 
দাঁিড়েয় হাত েনঁেড় েয কথা বলিছেলা, েস হেলা রূপম। ঢািবর িফেলাসিপর �ুেডন্ট। এেথইজেম িব�াসী। তার 
মেত, ধমর্ িকছু রূপকথার গ� ৈব িকছু নয়। েস তকর্ করিছেলা হাসনােতর সােথ। হাসনাত জাহা�ীরনগর 
িব�িবদয্ালেয় এেন্�ােপালিজেত পেড়। 
 
রূপেমর দািব- একমা� নাি�কতাই ��, সৎ আর িবজ্ঞানিভি�ক কথা বেল। েকান পয্াঁচেগাচ েনই, েকান দুই 
না�াির েনই, েকান �ডিগির েনই। যা বা�ব, যা িবজ্ঞান সমথর্ন কের - তাই নাি�কতা। 
 
েমা�াকথা, নাি�কতা মােন �মািণত সতয্ আর ��তার িদশা। 
হাসনােতর দািব- ধমর্ হেলা িব�ােসর বয্াপার। আর িব�ােসর বয্াপার বেলই েয এেক এেকবাের 'রূপকথা' বেল 
চািলেয় িদেত হেব, তা েকন? 
 
ধমর্ ধেমর্র জায়গায়, িবজ্ঞান িবজ্ঞােনর জায়গায়। ধেমর্র সােথ িবজ্ঞােনর সাম�সয্তা েদখােত িগেয় েস আলবাটর্ 
আইন�াইন সহ বড় বড় িকছু িবজ্ঞানী আর দাশর্িনকেদর ম�বয্ েকাট করেত লাগেলা। 
 
আিম িগেয় সািকেবর পােশ বসলাম। তার হােত বাদাম িছেলা। একিট বাদাম িছেল মেুখ িদলাম। 
 
সািজদ বসেলা না। 
েস রূপেমর পােশ িগেয় তার কাঁেধ হাত রাখেলা। বলেলা, 'এেতা উে�জনার িক আেছ ের?' 
 
-'উে�জনা হেব েকন?'- রূপম বলেলা। 
- 'েতােক েদেখই মেন হে� অেনক েরেগ আিছস। এয্ািনিথং রং?'  
হাসনাত বেল উঠেলা, 'উিন নাি�কতােক িডেফন্ড করেত এসেছন। উনার নাি�কতা কেতা সাঁধু েলেভেলর, তা 
�মান করার জ�ই ভাষণ েদওয়া শুরু কেরেছন।' 
 
সািজদ হাসনাতেক ধমক েদওয়ার সুের বলেলা, 'তুই চুপ কর বয্াটা। েতার কােছ জানেত েচেয়িছ আিম?' 
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হাসনাতেক সািজেদর এইভােব ঝাঁিড় িদেত েদেখ আিম পেুরা হাঁ কের রইলাম। হাসনাত সািজেদর সবেচ ি�য় 
ব�ুেদর একজন।আর এই রূপেমর সােথ সািজেদর পিরচয় ক'িদেনর? মেন হয় একবছর হেব। রূপেমর জ� 
তার এেতা দরদ িকেসর? মােঝ মােঝ সািজেদর এসব বয্াপার আমার এেতা িবদঘেুট লােগ েয, ইে� কের তার 
কােনর িনেচ দু চারটা লািগেয় িদই। 
সািজেদর ধমক েখেয় েবচারা হাসনােতর মনটা খারাপ হেয় েগেলা। হবারই েতা কথা। 
 
সািজদ আবার রূপমেক বলেলা, 'বল িক হেয়েছ?' 
- 'আিম বলেত চাইিছ ধমর্ হেলা েগাঁজািমলপণূর্ একটা িজিনস। েসই তুলনায় নাি�কতাই ��, সতয্ আর 
বা�বতাপণূর্। েকান দুই না�াির তােত েনই।' 
সািজদ বলেলা, 'তাই?' 
 
- 'হুম, Any doubt?' 
 
সািজদ হাসেলা। হাসেত হাসেত েস এেস িমজবাহ'র পােশ বসেলা। রূপম বসেলা আমার পােশ। বটগােছর 
িনেচর এই জায়গাটা েগালাকার কের বানােনা হেয়েছ। সািজদ আর রূপম এখন মেুখামিুখ বসা। 
 
সািজদ বলেলা, 'ব�ু, তুই যেতাটা ��, সতয্ আর সততার সািটর্িফেকট েতার িব�াসেক িদি�স, েসটা এেতাটা 
��, সতয্ আর সৎ েমােটও নয়।' 
রূপম বলেলা, 'মােন? িক বলেত চাস তুই? নাি�করা ভূয়া বয্াপাের িব�াস কের? দুই না�াির কের?' 
- 'হুম। কের েতা বেটই। এটােক েজার কের িব�াসও করায়।' 
- 'মােন?' 
সািজদ নেড়চেড় বসেলা। বলেলা, ' খেুল বলিছ।' 
 
এরপের সািজদ বলেত শুরু করেলা- 
 
'িবজ্ঞানীরা যখন DNA আিব�ার করেলা, তখন েদখা েগেলা আমােদর শরীেরর �ায় 96-98% DNA হেলা 
নন-েকািডং, অথর্াৎ, এরা ে�ািটেন েকান�কার তথয্ সরবরাহ কের না। 2-4% DNA ছাড়া বািক সব DNA-ই 
নন-েকািডং। এগুেলার তখন নাম েদওয়া হেলা- Junk DNA । Junk শে�র মােন েতা জািনস,তাইনা? Junk 
শে�র অথর্ হেলা আবজর্না। অথর্াৎ, এই 98% DNA'র েকান কাজ েনই বেল এগুেলােক 'বাতুল DNA' বা 
'Junk DNA' বলা হেলা। 
 
বয্স, এটা আিব�ােরর পের িববতর্নবাদী  নাি�করা েতা খশুীেত ল�ঝ� শুরু কের িদেলা। তারা ফলাও কের 
�চার করেত লাগেলা েয, আমােদর শরীের েয 98% DNA আেছ, েসগুেলা হেলা Junk, অথর্াৎ, এেদর েকান 
কাজ েনই। এই 98% DNA ডারউইেনর িববতর্নবােদর  পে� অেনক বড় �মান। তারা বলেত লাগেলা- 
'িমউেটশেনর মাধয্েম এক �জািত েথেক আেরক �জািতেত রূপা�িরত হবার সময় এই িবশাল সংখয্ক DNA 
আমােদর শরীের রেয় েগেছ।  
 
যিদ েকান বিু�মান ��া আমােদর সিৃ� করেতা, তাহেল এই িবশাল পিরমাণ অেকেজা, অ�েয়াজনীয় DNA িতিন 
আমােদর শরীের রাখেতন না। িক�ু েকান বিু�মান স�ার হাত ছাড়া, �কৃিতর অ� �ি�য়ায় আমরা অ� একিট 
�াণী েথেক িববিতর্ত হেয়িছ বেলই এই িবশাল অ�েয়াজনীয়, অেকেজা DNA আমােদর শরীের এখেনা 
িবদয্মান।' 
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িববতর্নবাদীেদর  গুরু, িবখয্াত িববতর্নবাদী  জীব িবজ্ঞানী িরচাডর্ ডিক� েতা এই Junk DNA েক িববতর্নবােদর  
পে� বড়সড় �মাণ দািব কের কের একিট িবশাল সাইেজর বইও িলেখ েফেলন। বইিটর নাম 'The Selfish 
Gene' । 
. 
িক�ু িবজ্ঞান অই Junk DNA েত আর বেস েনই। 
 
বতর্মােন এিপেজেনিটে�র গেবষণা েথেক �মাণ পাওয়া যাে� েয, এেতািদন েয DNA েক Junk বেল 
িববতর্েনর পে� �মাণ বেল চািলেয় েদওয়া হেয়িছেলা, তার েকানিকছুই Junk নয়। আমােদর শরীের এগুেলার 
রেয়েছ নানারকম বােয়ােকিমকয্াল ফাংশান। েযগুেলােক নাি�ক িববতর্নবাদীরা  এেতািদন অেকেজা, 
বািতল,অ�েয়াজনীয় বেল িববতর্েনর পে� বড়সড় �মাণ বেল লািফেয়েছ, সা�িতক গেবষণায় েবিরেয় এেসেছ- 
এসব DNA েমােটও অ�েয়াজনীয়, অেকেজা নয়। মানবেদেহ এেদর রেয়েছ নানান ফাংশান। তারা বলেতা, 
�কৃিতর অ� �ি�য়ায় মানুষ অ� একিট �াণী েথেক িববিতর্ত হেয়েছ বেলই এরকম অেকেজা,নন ফাংশনাল 
DNA শরীের রেয় েগেছ। যিদ েকান সিৃ�কতর্া িবেশষভােব মানুষেক সিৃ� করেতা, তাহেল এরকম অ�েয়াজনীয় 
িজিনস আমােদর শরীের থাকেতা না। 
 
িক�ু এখন েদখা যাে� এসব DNA েমােটও নন-ফাংশনাল নয়। আমােদর শরীের এেদর অেনক কাজ রেয়েছ। 
তাহেল িববতর্নবাদীরা  এখন িক বলেব? তারা েতা বেলিছেলা 'অ�েয়াজনীয়' বেলই এগুেলা িববতর্েনর পে� 
�মাণ। িক�ু এগুেলার �েয়াজন যখন জানা েগেলা, তখনও িক তারা একই কথা বলেব? ডিক� িক তার 'The 
Selfish Gene' বইটা সংেশাধন করেব? িববতর্নবাদীরা  িক তােদর ভুল শুধের িনেয় ভুেলর জ� �মা চাইেব? 
বল েদা�, এইটা িক দুই না�াির না?' 
 
সািজদ থামেলা। রূপম বলেলা, 'িবজ্ঞােনর অ�িগেত এরকম দু একিট ধারণা পা�ােতই পাের। এটা িক িচিটং 
করা হয়?' 
 
সািজদ বলেলা, 'না। িক�ু িবজ্ঞান েকান বয্াপাের ফাইনাল িকছু জানােনার আেগই তােক েকান িনিদর্� িকছু 
একটার পে� �মাণ বেল চািলেয় েদওয়া, �িতপ�েক এটা িদেয় একহাত েনওয়া এবং এটার পে� িকতাবািদ 
িলেখ েফলাটা িচিটং এবং নাি�করা তাই কের।' 
 
সািজদ বলেলা, শুধু Junk DNA নয়। আমােদর শরীের েয এেপিন্ড� আেছ, েসটা িনেয়ও কেতা কািহনী তারা 
কেরেছ। তারা বেলেছ, এেপিন্ড� হেলা আমােদর শরীের অ�েয়াজনীয় অ�। আমােদর শরীের এটার েকান কাজ 
েনই। যিদ েকান বিু�মান স�া আমােদর সিৃ� করেতা, তাহেল এেপিন্ডে�র মেতা অ�েয়াজনীয় অ� আমােদর 
শরীের রাখেতা না। আমরা িশ�া�ী জাতীয় এক�কার এপ েথেক �কৃিতর অ� �ি�য়ায় িববিতর্ত বেলই 
এরকম অ�েয়াজনীয় অ� আমােদর শরীের রেয় েগেছ।এটার েকান কাজ েনই। 
 
এটােক তারা িববতর্েনর পে� �মাণ বেল চািলেয় িদেতা। 
 
িক�ু সা�িতক গেবষণা েথেক জানা েগেছ েয, এেপিন্ড� েমােটও েকান অ�েয়াজনীয় অ� নয়। আমােদর 
শরীের যােত েরাগ জীবাণু, ভাইরাস ইতয্ািদ �েবশ করেত না পাের, তার জ� েয িটসুয্টা অতয্� গুরু�পণূর্ 
ভূিমকা রােখ, েসটার নাম িল� িটসুয্। এই িটসুয্ আমােদর শরীের অেনকটা ৈসিনক তথা �হরীর মেতা কাজ 
কের। আর, আমােদর বহৃদে�র মেুখ �চুর িল� িটসুয্ ধারণকারী েয অ�িট আেছ, তার নাম এেপিন্ড�। 
েয এেপিন্ড�েক একসময় 'অেকেজা' ভাবা হেতা, িবজ্ঞান এখন তার অেনক ফাংশােনর কথা আমােদর 
জানাে�।িববতর্নবাদীরা  িক আমােদর এ বয্াপাের েকানিকছু নসীহত করেত পাের? এখেনা িক বলেব এেপিন্ড� 
অেকেজা? িববতর্েনর পে� �মাণ?' 
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রূপম চুপ কের আেছ। সািজদ বলেলা, এেতা েগেলা মা� দুিট ঘটনা। তুই িক িমিসং িলে�র বয্াপাের জািনস 
রূপম?' 
. 
আমার পাশ েথেক রািকব বেল উঠেলা, 'িমিসং িল� আবার িক িজিনস?' 
সািজদ রািকেবর িদেক তাকােলা। বলেলা, 'িববতর্নবাদীরা  বেল থােক একটা �াণী েথেক ধীের ধীের অ� একটা 
�াণী িববিতর্ত হয়।তারা বেল থােক- িশ�াি� েথেক আমরা, মােন মানুষ এেসেছ িববতর্ন �ি�য়ায়। যিদ এরকম 
হয়, তাহেল িশ�াি� েথেক িক�ু এক লােফ মানুষ চেল আেসিন।  
 
অেনক অেনক ধােপ িশ�াি� েথেক মানুষ এেসেছ। ধর, ১ সংখয্াটা িববিতর্ত হেয় ১০ এ যােব। এখন ১ 
সংখয্াটা িক�ু এক লােফ ১০ হেয় যােব না। তােক অেনকগুেলা মধয্বতর্ী পযর্ায় (২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯) 
অিত�ম কের ১০ হেত হেব। এই েয ১০ এ আসেত েস অেনকগুেলা ধাপ (২, ৪, ৭, ৮, ৯) অিত�ম করেলা, 
এই ধাপগুেলাই হেলা ১ এবং ১০ এর িমিসং িল�।' 
 
রািকব বলেলা, 'ও আ�া, বঝুলাম। িশ�াি� যখন মানুেষ িববিতর্ত হেব, �াথিমক পযর্ােয় তার মেধয্ িকছু 
মানুেষর িকছু িশ�া�ীর ৈবিশ�য্ আসেব। এই ৈবিশ�য্ স�িলত পযর্ায়টাই িমিসং িল�,তাই না?' 
 
- 'হুম। েযমন ধর, মৎসয্ ক�া। তার অেধর্ক শরীর মাছ, অেধর্ক শরীর মানুষ। তাহেল তােক মাছ এবং মানুেষর 
একিট মধয্বতর্ী পযর্ায় িহেসেব ধরা যায়। এখন েকউ যিদ দািব কের েয মাছ েথেক মানুষ এেসেছ, তাহেল তােক 
িঠক মৎসয্ ক�ার মেতা িকছু একটা এেন �মাণ করেত হেব। এইটাই হেলা িমিসং িল�।' 
 
রূপম বলেলা, 'েতা এইটা িনেয় িক সমসয্া?' 
সািজদ আবার বলেত লাগেলা, 'িববতর্নবাদ তখনই সিতয্ হেব যখন এরকম সিতয্কার িমিসং িল� পাওয়া 
যােব।পিৃথবীেত েকািট েকািট �াণী রেয়েছ। েসই িহসােব িববতর্নবাদ সতয্ হেল েকািট েকািট �াণীর িবিলয়ন 
িবিলয়ন এরকম িমিসং িল� পাওয়া যাওয়ার কথা। িক�ু মজার বয্াপার, এরকম েকান িমিসং িল� আজ অবিধ 
পাওয়া যায়িন। গত েদড়েশা বছর ধের অেনক অেনক ফিসল পাওয়া েগেছ িক�ু েসগুেলার েকানিটই িমিসং িল� 
নয়। িববতর্নবাদীরা  তেকর্র সময় এই িমিসং িলে�র বয্াপারটা খবু েকৗশেল এিড়েয় যায়। েকউ েকউ বেল, 'আেরা 
সময় লাগেব। িবজ্ঞান একিদন িঠক েপেয় যােব,ইতয্ািদ।' 
 
িক�ু, ২০০৯ সােল িববতর্নবাদীরা  একটা িমিসং িল� েপেয় েগেলা যা �মাণ কের েয মানুষ িশ�া�ী েগাে�র 
কাছাকািছ েকান এক �াণী েথেকই িববিতর্ত। এটার নাম েদওয়া হেলা- Ida. 
 
িববতর্নবাদ দুিনয়ায় রাতারািত েতা ঈেদর আেমজ েনেম আসেলা। তারা এটােক বলেলা 'The eighth wonder 
of the world' । 
 
েকউ েকউ েতা বেলিছেলা, 'আজ েথেক েকউ যিদ বেল িববতর্নবােদর  পে� েকান �মাণ েনই, তারা েযন Ida েক 
�মাণ িহেসেব হািজর কের। িববতর্নবাদীেদর  অেনেকই এইটােক 'Our Monalisa' বেলও আখয্ািয়ত 
কেরিছেলা। িহি�, �াশনাল িজও�াফী, িডসকভাির চয্ােনেল এটােক ফলাও কের �চার করা হেলা। সারা 
িববতর্নবাদ দুিনয়ায় তখন সাজ সাজ রব। 
 
িক�ু, িববতর্নবাদীেদর  কা�ায় ভািসেয় ২০১০ সােলর মােচর্ েট�াস ইউিনভািসর্িট, িডউক ইউিনভািসর্িট আর 
ইউিনভািসর্িট অফ িশকােগা'র গেবষক িবজ্ঞানীরা �মাণ কের েদখােলন েয, এই Ida েকান িমিসং িল� নয়। এটা 
Lamour নামক একিট �াণীর ফিসল।তােদর এই িরসাচর্ েপপার যখন িবিভ� নামীদামী সাই� জানর্ােল �কাশ 
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হেলা, রাতারািত িববতর্নবাদ জগেত েশাক েনেম আেস। বল রূপম, এইটা িক জািলয়ািত নয়? একটা আলাদা
�াণীর ফিসলেক িমিসং িল� বেল সাধারণ মানুষেক েধাঁকা েদওয়া িক িচিটং নয়?' 
. 
এরেচেয়ও জঘ� কািহনী আেছ এই িববতর্নবাদীেদর। ১৯১২ সােল Piltdown Man নােম ইংলয্ােন্ডর
সােসে� একিট জীবা� পাওয়া যায় মািট খুেঁড়। এিটেকও রাতারািত 'বানর এবং মানুেষর' িমিসং িল� বেল
চািলেয় েদওয়া হয়। এটােক েতা ইংলয্ােন্ডর �াশনাল জাদুঘের �দশর্নীর জ� েরেখ েদওয়া হয়। বানর এবং
মানুেষর এই িমিসং িল� েদখেত হাজার হাজার দশর্নাথর্ী আসেতা।

িক�ু ১৯৫৩ সােল কাবর্ণ েট� কের �মাণ করা হয় েয, এিট েমােটও েকান িমিসং িল� নয়। এটােক কেয়কেশা
িবিলয়ন বছর আেগর বেল চািলেয় েদওয়া হেয়িছেলা।গেবষণায় েদখা যায়, এই খিুলিট মা� ৬০০ বছর আেগর
আর এর মািড়র দাঁতগুেলা ওরাং ওটাং নােমর অ� �াণীর। রাতারািত িববতর্ন মহেল েশাক েনেম আেস।

বঝুেত পারিছস রূপম, িববতর্নবাদেক  েজার কের �মাণ করার জ� কেতারকম জািলয়ািতর আ�য় েনওয়া হেয়েছ 
এবং হে�? 
একটা ভূয়া িজিনসেক িকভােব বছেরর পর বছর ধের �মাণ িহেসেব িগলােনা হেয়েছ? 

েনট ঘাঁটেল এরকম েজাঁড়াতািল েদওয়া অেনক িমিসং িলে�র খবর তুই এখেনা পািব। েমা�াকথা, এই
নাি�কতা, এই িববতর্নবাদ িটেক আেছ েকবল পি�মা ব�বাদীেদর �মতা আর টাকার েজাের।

এই িববতর্নবাদই  তােদর সবর্েশষ স�ল ধমর্েক বািতল কের েদওয়ার। তাই এটােক �িতি�ত করার জ�, দাঁড়
করােনার জ�, মানুষেক িগলােনার জ� তােদর যা যা করেত হয় তারা করেব। যেতা জািলয়ািতর আ�য় িনেত
হয় তারা িনেব।

এরপরও িক বলিব েতার নাি�কতা সাঁধু? সৎ? �তারণািবহীন িনেভর্জাল িজিনস? 

রূপম িকছু না বেল চুপ কের আেছ। হাসনাত বেল উঠেলা, 'ইশ! এত�ণ েতা নাি�কতােক িনেভর্জাল, সৎ, সাঁধু,
েকান দুই না�াির েনই, েকান �ডবািজ েনই বেল েলকচার িদি�িল। এখন িকছু বল?'

এশা'র আজান পড়েলা। আমরা নামােজ যাওয়ার জ� উেঠ দাঁড়ালাম।আমােদর সােথ রািকব আর হাসনাতও
আেছ। অ� একটু পথ হাঁটার পের আিম হঠাৎ েথেম েগলাম। সািজদ বলেলা, 'েতার আবার িক হেলা ের?'
আিম রািগ রািগ েচহারায়, বড় বড় েচাখ কের বললাম, 'তুই বয্াটা হাসনাতেক তখন ওইভােব ঝাঁিড় িদেয়িছিল 
েকন?' 

সািজদ হাসনােতর িদেক তাকােলা। মচুিক েহেস বলেলা, 'েশ�পীয়র বেলেছন - 'Sometimes I have to be
cruel just to be kind'..... 
আমরা সবাই হা হা হা কের েহেস েফললাম।
===================================== 
(এখােন আেরা িকছু এড করা েযেতা। েযমন- কৃি�ম �াণ ৈতিরর ঘটনা, এেপিন্ডে�র মেতা আেরা িকছু অ�
েযমন - কিক� ইতয্ািদ। েলখািটর েবিশ দীঘর্ হেয় যাে� বেল তা করা হয়িন।)
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